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CUVINT IN AINTE

Pornită acum zece ani ca un izvor proaspăt, dar viguros al istoriografiei noastre materialist-istorice din Oradea, din Bihor, din Crişana, Crisia
se află în acest an la al zecelea volum al existenţei sale.
Strîngînd în jurul său un mănunchi de redactori şi colaboratori tineri de la toate instituţiile de ştiinţă şi cultură orădene şi bihorene şi
bucurîndu-se de colaborarea unor prestigioşi cercetători din întreaga ţară,
Crisia a devenit un organ ştiinţific cunoscut, editat de colectivul secţiei de
istorie a Muzeului Ţării Crişurilor.
O întîmplare fericită, deosebită, face ca apariţia celui de-al zecelea
volum să coincidă cu două mari evenimente ale istoriei poporului nostru,
ale cercetării istoriografice contemporane: sărbătorirea împlinirii a 2050 de
ani de la întemeierea statului dac centralizat şi independent condus de
Burebista şi ţinerea la Bucureşti a celui de-al XV-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice.
Străduindu-se să pună în lumină istoria plaiurilor celor trei Crişuri
şi Barcăului, civilizaţia şi cultura dacilor, daco-romanilor, românilor din
Crişana, în cadrul unitar al civilizaţiei şi culturii autohtone din Dacia,
din România, raporturile şi legăturile sale cu civilizaţia şi cultura altor
populaţii sau popoare, lupta maselor populare şi a conducătorilor lor
progresişti pentru dreptate socială, unitate şi independenţă naţională,
pentru frăţia oamenilor muncii indiferent de naţionalitate împotriva exploatatorilor de orice fel, Crisia cere permisiunea de a aduce şi în acest
moment un omagiu gloriei şi memoriei lor nepieritoare.
Recunoştinţa noastră profundă se îndreaptă şi cu acest prilej festiv
către Partidul Comunist Român, în frunte cu Secretarul General,
Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pentru întreaga operă revoluţionară şi
umanistă înfăptuită pe pămîntul străbun al României, în relaţiile de
pace şi prietenie cultivate cu toate popoarele lumii!
Colectivul secţiei de istorie, toţi colaboratorii Crisiei, se vor strădui
şi pe mai departe, ca pe măsura întregii lor energii, să-şi unifice toate
eforturile pentru traducerea în viaţă la locul lor de muncă, a prevederilor
luminoase ale documentelor celui de-al XII-lea Congres al Partidului
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nostru. Mulţumiri aducem şi de astă dată organelor locale de partid şi
de stat pentru solicitudinea şi ajutorul acordat mereu.
Sîntem convinşi că umanismul revoluţionar, comunist al epocii
noastre, pentru care militează consecvent Partidul nostru, poporul nostru,
respectarea adevărului ştiinţific, a trudei şi luptei maselor populare, va
fi flacăra ce va călăuzi neîncetat pe toţi cei care trudesc cu modestie
aici la Oradea pentru a asigura Crisiei o viaţă lungă şi descoperiri ştiin
ţifice pe măsura contemporaneităţii.
SEVER
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DUlVIlTRAŞCU

STUDII
CIVILIZATIA GETO-DACĂ DIN BAZINUL SIRETULUI
1N CADRUL MARII UNITĂŢI. A DACIEI
de
RADU VULPE

(Reconstituire a

cuvîntării

mele rostite la Oradea, în 9 martie 1979, cu prilejul
în bazinul Siretului", în cadrul Sesiunii
arheologice anuale organizate la Muzeul Ţării Crişurilor) .

inaugurării Expoziţiei „Civilizaţia geto-dacă

•
în somptuosul local al Muzeului Ţării Crişurilor inaugurăm Expoziţia „Civilizaţia geto-dacă din bazinul Siretului". Poate să pară ciudată
prezenţa unui complex arheologic al Moldovei tocmai aici la Oradea, la
o margine de ţară cu totul opusă. În realitate, însă, e vorba de o manifestare cu semnificaţie profundă, evocînd unitatea de neam, de suflet,
de cultură, a geţilor şi dacilor din antichitate, continuată prin unitatea
urmaşilor lor romanizaţi, românii, ca o consecinţă constantă a unităţii
naturale a patriei noastre carpatic-danubiene, una din cele mai armonioase din toată Europa.
Nu este o simplă 'intimplare că, întrunind într-un singur gînd „bazinul Siretului" şi „Ţara Crişurilor", ne referim la nume de rîuri, ci este
este o recunoaştere subconştientă şi spontană a importanţei esenţiale pe
care o au apele în desfăşurarea istoriei. Pe lîngă elementul indispensabil
vieţii: apa, văile rîurilor oferă oamenilor căi de legătură şi de convieţuire. În marea unitate a patriei noastre, apele se adună din izvoare în
pîraie, din pîraie în rîuri, pentru ca pină la urmă toate să se contopească
într-un unic mare fluviu, Dunărea, care le varsă în vastitatea Mării.
Dar fiecare principal afluent al Dunării: Prutul, Siretul, Ialomiţa, Argeşul, Oltul, Jiul, Timişul, iar prin mijlocirea Tisei Mureşul, Crişurile, Someşul, formează cîte o subunitate de viaţă umană, dezvoltîndu-se în
strînsă relaţie cu toate celelalte. În timpurile străvechi, diferitele triburi
-geto-dace alcătuiau un singur popor, cu o singură limbă şi cu aspecte
culturale predominant omogene pe cuprinsul întregii Dacii, întocmai
precum azi acelaşi spaţiu aparţine unitar poporului român.
Expoziţia de faţă arată forme ale civilizaţiei geţilor din aria Moldovei întru totul identice cu acelea ale civilizaţiei dacilor din Tara Crişu
rilor, ori din alte regiuni ale Daciei. Moldova, străbătută în ce~ mai mare
https://biblioteca-digitala.ro
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parte de apele Siretului şi ale afluenţilor sai, ocupa m răsări tul Daciei
o poziţie de o perfectă simetrie cu aceea a Crişanei la apus, amîndouă
avînd rolul de vedete ale patriei, simbolizat în literatură prin „Sentinela
romană" pe care o cînta Vasile Alecsandri. Trebuie să întregim, însă, metafora poetului în sensul că acea „Sentinelă", menită să privegheze hotarele Daciei şi ale civilizaţiei europene, nu făcuse decît să preia o misiune pe care cu mult înainte o îndeplinise neamul geto-dac spre ambele
orizonturi şi pe care cu perpetuă vrednicie o duce mai departe poporul
român. Statul geto-dac unitar şi centralizat, de la alcătuirea căruia vom
sărbători în anul viitor jubileul de 2050 de ani, fusese realizat de Burebista numai după ce obţinuse strălucite biruinţe în amîndouă direcţiile,
atît aci în apus, prin liberarea ţinuturilor dace de sub dominaţiile celtice,
cit şi în răsărit, prin recuperarea pămînturilor getice şi prin afirmarea
prestigiului său pe litoralul Pontului Euxin. Tot astfel, în cele două milenii ulterioare ale istoriei poporului român adesea se înregistrează paralele între cele două extremităţi simetrice ale Daciei. Unirea tuturor
ţărilor româneşti gîndită şi deplin înfăptuită pentru un moment de Mihai
Viteazul, ca o sublimă pildă de urmat în viitor, a fost concretizată prin
răsunătoare acţiuni atît în Moldova, unde voievodul Ţării Româneşti şi
al Ardealului şi-a întregit măreaţa operă înscăunindu-se la Suceava,
cit şi în vestul Transilvaniei, unde, după ce mai înainte sprijinise apă
rarea cetăţii Oradea împotriva unui asediu otoman, avea să repurteze
victoria sa ultimă de la Goroslău. Mai tîrziu, ca o confirmare a unităţii
generale româneşti, în care orice subunitate regională participă la dezvoltarea celorlalte, Moldova şi Crişana îşi vor comunica reciproc avînturile spre libertate şi progres. Ca un splendid simbol al acestei coeziuni
spirituale dintre cele două margini ale pămîntului românesc, se cuvine
să amintim că marele poet moldovean Mihai Eminescu şi-a manifestat
pentru prima oară talentul, la o fragedă vîrstă, în paginile revistei Familia din Oradea şi că însuşi numele acestui geniu al literaturii româneşti
şi universale, avea să capete, prin iniţiativa directorului acestei tribune,
Iosif Vulcan, forma sa definitivă, destinată unei glorii perene. Nu mai
este astfel de mirare că prezenta Expoziţie a vestigiilor getice din bazinul Siretului se află aci, în Ţara Crişurilor, la locul ei, ca o manifestare
naţională firesc aşteptată, aducînd, pe un drum demult bătut, mesajul că
de la Siret pînă la Crişuri a fost totdeauna şi va fi deapururea o singură
ţară, a unui singur neam, cu una şi aceeaşi cultură.
Colector al apelor din Carpaţii orientali, Siretul reprezintă axa prin
excelenţă a Moldovei, bazinul său ocupînd cea mai mare parte din întinderea acestei ţări şi cuprinzind o bună bucată şi din spaţiul Munteniei. Prin valea sa proprie şi prin acelea ale numeroşilor săi afluenţi
carpatici, acest rîu înseamnă cea mai dreaptă şi mai lesnicioasă arteră
de comunicaţie de la Marea Neagră şi de la gurile Dunării spre Transilvania, devenind astfel, în antichitate, o bază de asmiliare şi de răspîn
dire a valorilor superioarei civilizaţii elenice şi apoi ale celei greco-romane, destinate a stimula progresele remarcabile ale civilizaţiei getice.
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O dovedesc descoperirile făcute în numeroase puncte arheologice din
bazinul său.
Istoricul acestor descoperiri nu este mai vechi de anul 191 :1, cînd
Vasile Pârvan a făcut primele recunoaşteri în importanta Cetăţuie de la
Poiana, de pe malul înalt şi rîpos din stînga Siretului. La început, neuitatul meu Magistru, impresionat de frecvenţa importurilor greco-romane
constatate, credea că acolo ar fi vorba de resturile unui castru roman,
dar, un deceniu mai tîrziu, cînd se avîntase din plin în intensa activitate
de reconstituire a istoriei şi culturii geto-dace încununată cu apariţia
capodoperei sale „Getica", şi-a reconsiderat impresiile despre Poiana în
favoarea unei datări în perioada getică. Pentru verificare, l-a delegat
in 1926 pe colegul meu Gheorghe Ştefan să practice acolo o serie de
sondaje, care i-au confirmat pe deplin noua părere, iar în ,mul următor
ne-a încredinţat mie, precum şi colegei şi soţiei mele Ecaterina Dună
reanu-Vulpe, aci prezentă, misiunea de a explora sistematic aşezarea. Din
nefericire, rezultatele săpăturilor noastre, care ar fi fost getice, nu aveau
să-i mai fie aduse la cunoştinţă, o moarte prematură şi neaşteptată ră
pindu-l ştiinţei şi numeroşilor săi discipoli pe acest neîntrecut savant şi
maestru, cu o lună înainte de a se fi început lucrările noastre de pe
Cetăţuia de la Poiana. Noi însă am continuat explorarea mulţi ani după
tragicul eveniment, însumînd mai bine de zece campanii, eşalonate pe
parcursul unui sfert de veac. Într-un strat de peste 3 m grosime, am
constatat 9 niveluri de locuire, succedîndu-se din prima jumătate a
epocii bronzului şi din perioada hallstattiană pînă în pragul secolului II
al erei noastre. Dintre aceste niveluri, nu mai puţin de şase, cele mai
bogate, mai dense şi mai caracteristice, se referă la cultura propriu-zisă
a geţilor istorici. Am publicat numeroase rapoarte şi studii parţiale
despre rezultatele săpăturilor noastre de la Poiana, dar materialele recoltate, azi expuse în cea mai mare parte la Muzeul Mixt din Tecuci,
sînt atît de abundel11te incit studierea lor ştiinţifică minuţioasă, pe care o
efectuăm acolo în fiecare an, încă nu s-a terminat. Totuşi, chiar dacă, la
vîrsta noastră înaintată, nu ne va fi dat să lichidăm cu desăvîrşire
această sarcină ce ne incumbă, ne străduim să lăsăm măcar cît mai
puţin de lucru acelora care o vor prelua după noi.
Paralel cu o parte din campaniile noastre de săpături de la Poiana,
numeroase alte staţiuni getice din bazinul Siretului au fost explorate de
cercetătorii din generaţiile mai tinere, aşa că azi se poate avea o largă
vedere de ansamblu asupra civilizaţiei getice din această regiune a ţării.
Este ceea ce Expoziţia de faţă ilustrează prin exemplarele cele mai tipice
din inventarele arheologice respective. Pe lîngă multe alte localităţi, sînt
reprezentate aci cu deosebire importantele centre economice şi strategice
corespunzătoare celor trei davae getice precizate de geograful antic Ptolemeu în stînga Siretului (Hierasos), chiar „lingă acest 1totpot -rov 'Hpoccr6v
1to-rocµ6v"
şi anume: Pirobaridava, localizată de noi la Poiana în
apropierea de confluenţa Siretului cu Trotuşul; Tamasidava, identificabilă cu bogata staţiune de la Răcătău, în preajma gurii Bistriţei; şi Zarhttps://biblioteca-digitala.ro
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giclw:c1, situată pe locul c1şezării de la Brad, la sud de Roman, în dreptul
gurii rîului Moldova. Expoziţia reflectă totodată progresele cercetărilor
arheologice nu numai din bazinul Siretului, ci oferă, cu privire la întreaga ţară, măsura rodnicei prosperi taţi a şcolii arheologice create de
Vasile Pârvan, care în ultima jumătate de secol a crescut în proporţii
impunătoare, din generaţie în generaţie, prin numărul cercetătorilor ~i
prin perfecţionarea metodelor de lucru. Se cuvine să adaug că o decisi\·ă
parte a acestor îmbucurătoare constatări, care şi peste hotare reprezintf1
un titlu de mîndrie al arheologiei româneşti, se datoreşte sprijinului,
mult mai amplu şi mai eficace decît în trecut, pe care l-a acordat ştiin
ţei noastre regimul constructiv al statului socialist. Azi avem în România
nu numai un numeros corp de arheologi de aleasă calificare, dar şi institute consacrate studiului antichităţii, nenumărate muzee de arheologie,
în toate municipiile şi oraşele de seamă, precum şi o serie de periodice de specialitate care apar cam în fiecare judeţ, fără a mai vorbi
de marele număr de monografii şi studii arheologice publicate de diverse
edituri.
Expoziţia „Civilizaţia geto-dacă din basinul Siretului" constituie o
carte vie, care, prin documentele sale concrete, ne dă prilejul să luăm
contact direct cu gîndurile, sentimentele, aspiraţiile, hărnicia şi iscusinţa
strămoşilor noştri antici, aceiaşi pe tot cuprinsul Daciei, precum şi să ne
dăm seama de dăinuirea tradiţiilor lor din îndepărtatele vremuri protoistorice pînă în epoca romană şi chiar după romanizarea lor, pînă în
perioada migraţiilor. Sperăm ca această Expoziţie să fie un exemplu de
înfăţişare sintetică a descoperirilor arheologice, urmat pe viitor şi în ce
priveşte alte subunităţi regionale ale ţării.
Invitîndu-vă s-o vizitaţi, ţin să relev meritul Muzeului din Galaţi
de a o fi instituit pentru prima oară acum doi ani, precum şi pe al
Muzeelor siretene din Tecuci, Buzău, Brăila, Roman, Bacău, Focşani,
care au aderat pînă Î!1 prezent la această iniţiativă, unele contribuind
efectiv la completarea colecţiilor ce urmează să vedeţi; şi de asemenea
socot just să aduc o menţiune specială tovarăşului Mihai Brudiu de la
Muzeul din Galaţi, care vă va da cuvenitele explicaţii şi care, cu munca
sa neobosită şi cu aleasa sa pricepere, a fost organizatorul efectiv şi
constant al Expoziţiei în toate oraşele care au găzduit-o pînă acum. Iar,
în împrejurarea festivă de faţă, n-am cuvinte să felicit şi să elogiez, la
distinsul nivel al contribuţiei lor, direcţia Muzeului Ţării Crişurilor şi
autorităţile superioare ale municipiului Oradea şi ale judeţului Bihor, în
frunte cu tovarăşul prim secretar al organizaţiei judeţene a P.C.R., atit
pentru sprijinul dat organizării Expoziţiei în acest local, cit şi, mai cu
seamă, pentru superioara şi larga înţelegere acordată ideii, de înaltă
semnificaţie patriotică, de a evoca aci, în inima Crişanei, în cadrul unei
sesiuni ştiinţifice generale, echivalînd cu un adevărat Congres naţional
de arheologie, mărturiile de unitate şi de propăşire ale strămoşilor getodaci din văile Moldovei.
(Reconstituire
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NOTE PRIVIND DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE DIN
MUNŢII APUSENI
de

SEVER

DUMITRAŞCU

lncercarea de faţă - pare-se prima de acest gen - de a aduna la
un loc descoperirile arheologice din Munţii Apuseni nu este nicidecum
uşoară. Ea implică pe de o parte un respect desăvîrşi t faţă de umanitatea
trecută şi prezentă ce a fost adăpostită în acest cadru geografic (lumea
străveche, dacică, daco-romană şi românească) şi pe de altă parte respectarea faptelor istorice ce se înşiruie pe parcursul unor întregi epoci
(străveche, veche, prefeudală, feudală timpurie). Mai precis, se ridică
problema îngemănării unor descoperiri, cercetări şi observaţii arheologice obţinute de o pleiadă întreagă de cercetători şi muzeografi din şase
judeţe: Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara şi Sălaj1. Din aceste motive
aceste rînduri nu-şi revendică decît o singură calitate: aceea că au fost
scrise cu toată sinceritatea şi convingerea că cercetările viitoare ne vor
aduce bucuria unor lucrări şi mai temeinice, a unor noi puncte de vedere mai nuanţate, cu material arheologic prnaspăt şi inedit pe care
viitorul ni-l va pune la îndemînă din marea arhivă a pămîntului Apusenilor, din marea comoară a pămîntului patriei întregi.
Prin Munţii Apuseni, din punct de vedere arheologic, deci ca dimensiune umană străveche şi veche, noi înţelegem perimetrul geografic
cuprins într-un poligon ce-şi conturează laturile între următoarele localităţi circummontanistice: Arad-Lipova-Deva-Alba Iulia-Aiud-Turda-Cluj-Zălau-Şimleul Silvaniei-Marghita-Oradea-Ineu şi se închide din nou la Arad. Este acelaşi teritoriu - cu mici abateri, fireşte 1
Aducem cuvenitele mulţumiri tuturor cercetătorilor, muzeografilor, profesorilor cc vor fi amintiţi sau care nu vor fi amintiţi în aceste rînduri, de la Muzeele
din Arad, Lipova, Ineu, Deva, Brad, Alba Iulia, Aiud, Turda, Lupşa, Cluj-Napoca,
Zălau, Şimleul Sitvaniei, Oradea, Aleşd şi Beiuş pentru sprijinul şi informaţiile ce
ni le-au furnizat prin cercetările efectuate sau publicate ori pe care ni le-au împărtaşit cu generozitate în discuţii directe. Lucrarea a fost scrisă la cererea repetată
a Prof. Dr. Nicolae Dunăre căruia îi mulţumim şi cu acest prilej pentru încrederea
ce ne-a acordat-o. Cerem şi scuzele cuvenite pentru ezitarea ce am avut-o timp de
doi ani - care nu a pornit din alt motiv decît din acela că tema era prea mare
pentru un condei ca al nostru. lndrăzneala noastră este - repetăm - numai o
încercare.
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la care s-a gîndirt şi marele geograf Robert Ficheux* în anul 1929 cind
definea Munţii Apuseni - ,,termen popular, care ar fi potrivit să fie
primit pentru totdeauna" ca „regiunea muntoasă şi supusa mrîunrn
muntelui" avînd Someşul la nord şi Mureşul la sud 2 . Deci nu numai
masivul central (compus din catenele Munţilor Vlădeasa, Bihorului, Gilăului şi Muntelui Mare) adăpostind Ţara Moţilor dintre Avram Iancu,
Scărişoara şi Albac, pe valea Arieşului Mic şi a celui Mare, ci şi catenele vestice (Munţii Zărandului, Codrului, Pădurea Craiului), nordice
(Munţii Plopişului şi ai Meşesului) şi sud-sud-estice (Munţii Metaliferi,
ai Vinţului şi Trascăului) cu depresiunile cunoscute: Zărand, Beiuş, Vad,
Barcăului, Simleului, Almaş-Agrij şi partea nordică a culoarului Mureşului de la Alba Iulia la Arad.
Acest cadru geografic a fost leagănul în care s-a perpetuat de-a-lungul veacurilor şirul de comunităţi omeneşti ce au lucrat pămîntul Apusenilor pînă la înălţimi şi pe terase incredibile, lemnul codrilor şi pădu
rilor şi, încă din preistorie, au sfredelit munţii pentru bogăţiile lor eterne,
fabuloase şi stranii uneori - aurul3, argintul, cuprul, fierul şi mai nou
familia numeroasă de metale rare. În acelaşi timp trebuie să nu uităm
ceea ce spunea marele geograf G. Vâlsan cu privire la mediul geografic,
ce se cere subliniat mai ales în cazul Apusenilor: ,,Fără a tăgădui valoarea elementului geografic, nu suntem apreciatorii prea entuziaşti ai
determinismului geografic - care se reduce în bună parte la un fel de
metafizică sau mistică geografică - , şi credem că însuşirile fizice ale pă
mîntului sunt numai virtualităţi sau potente care îşi capătă valoare deosebită din punct de vedere uman în primul rînd prin capacitatea de
creaţie, adică prin munca, stăruinţa, inteligenţa popoarelor" 4 •
Din acest motiv dată fiind realitatea istorică şi cea prezentă credem
că s-ar putea vorbi mai adecvat nu de masivul Apusenilor, care, cu
Fi c he u x, Munţii Apuseni, în Transilvania, Banatul, Crişana şi Mara1918-1928., I, Buc., 1929, p. 1611: ,,Geograficeşte vorbind Munţii Apuseni
cuprind toată regiunea muntoasă şi supusă inriuririi muntelui, aşezată intre cele
două ramuri ale arcului carpatic, un fel de bastion înaintat supraveghind ambele
mari depresiuni sau drumuri ale Mureşului la sud şi ale Someşului la nord; ei au
prin urmare ca hotar, însemnate printr-o cingătoare de oraşe: la sud valea Mureşului de la Arad la Feldioara Războieni prin Lipova, Deva, Alba Iulia. Teiuş:
la est Arieşul pină la Turda şi afluentul lui Turi pină la Feleac şi Cluj; la nord
valea Nadaşului şi a Crişului Repede de sus prin Huedin şi Morlaca, creasta Munţilor Mezeş sau Zălaului pină la Zălau, după aceea micul masiv al Şimleului Silvaniei şi în sfîrşit Beretăul (sau Barcăul) pină la ieşirea în pusta pannonică; la vest
contactul acestei cîmpii cu intiile terase ale pintenului Oradea la Lipova prin
Şiria; cu toate că aşezate la oarecare depărtare de masiv, oraşele Salonta Mare şi
Arad pot fi socotite ca oraşe de contact intre cimpie şi munte"; cf. şi V. Mihăilescu,
Porţile Transilvaniei, în Crisia, I, Oradea, 1971, pp. 9~14.
3
Din literatura întinsă şi savantă privind exploatarea aurului în Munţii Apuseni amintim o singură lucrare, mai recentă: T. Mor ari u, T. Onişor, Spă
larea aurului din nisipurile aluvionare în Carpaţii Occidentali, în Crisia, I, 1971,
pp. 15-22 cu bibliografia aferentă.
4
G. V â 1 sa n, Transilvania în cadrul unitar al pdmîntului şi statului român,
în Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul. 1918-1928, I, Buc., 1929, p. 148.
2

R.

mureşul
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mici excepţii, sînt primitori, cu văi luminoase şi culmi domoale, cu
sate şi locuri de păşunat şi fînaţuri peste tot, ci de masivul uman al
Apusenilor din trecutul antic sau medieval, din epoca modernă şi de azi.
Este o dimensiune umană de excepţie, revoluţionară care ,a existat ~i
există, bucurîndu-se de respectul întregii ţări, a Europei. In demnit~tca
ei se defineşte prin muncă şi trai aşezat, prin preţuirea tuturor valorilor
umane. Existenţa sa de-a lungul veacurilor nu mai e nevoie să fie dovedită, este o realitate peremptorie, în sine. Astfel, în rîndurile ce urmeaz{1
nu vom încerca să dovedim ceea ce este limpede pentru orice minte raţio
nală, ci doar vom încerca sarcina istoricului dintotdeauna - ca acceptînd o realitate istorică să ne explicăm:; nouă şi semenilor care ne citesc
ceea ce cunoaştem azi despre trecutul istoric, arheologic al Apusenilor
în cea mai îndepărtată şi lungă etapă din istoria patriei şi a umanităţii în trecutul arheologic, deci verificat mai ales prin material arheologic

concret.
Descoperiri paleolitice. Departe de a avea

bogăţia şi celebritatea descoperirilor recente ale şcolii româneşti de cercetare a paleoliticului din
marile staţiuni de la Băile Herculane, Valea DîrjoPului, Ceahlău sau
Ripiceni, cercetate cu dăruire de C. S. Nicolăescu Plopşor şi colaboratorii săi, cele din Munţii Apuseni au în schimb faima de a fi atras printre primele atenţia lumii ştiinţifice asupra paleoliticul din România. Cunoscute încă înainte de primul război mondial şi verificate mai atent în
al treilea deceniu al secolului nostru, descoperirile din Munţii Apuseni
- examinate printre ,alţi savanţi de abatele H. Breuil - intră în literatura internaţională de specialitate. Staţiunile paleolitice 6 se concentrează
în Munţii Apuseni - pe Crişul Alb unde se găseşte importanta stnţiune
de la Iosăşel (j. Arad) cu descoperiri certe din aurignacian (paleoliticul
superior) sau în peşterile din valea Crişului Repede, în porţiunea carstică
de la Vadul Crişului-Bratca.
Cercetări au fost efectuate, după al doilea război mondi,al, mai ales
în cunoscuta staţiune de la Iosăşel, pe terasele văii Cremenoasa unde s-au
descoperit „urmele unor adevărate şi puternice ateliere de cioplire a
5

Pi e r re d e B o i s d e f f re , O istorie vie a literaturii franceze de azi,
Buc., 197i2, p. 9. ,,Dar istoricul trebuie să-şi stăpînească pasiunea. Să se ferc~scă mai
cu seamă de dorinţa de a dovedi. Rolul său nu-i de a condamna sau a exclude, ci
de a accepta şi explica - rol cu atît mai necesar într-o vreme în care s-a încetă
\eni t obiceiul de a judeca fără a citi şi de a nega fără a încerca să înţelegi".
6
C. S.: Nic o 1 ă e s cu - P 1 op ş or, La paleolithique en Roumanie, în Dacia,
V-;--VI, 19Jo-193!6, Buc., lr93~, p. 41-107, cu bibliografia mai veche; M. ll os k a.
L'tnd'l-!-strie mousterienne de Kărăsl6ro, în Kăzlemenyek, I, Cluj, 1941, p. 43; idem,
Donnees !1-ouvelles sur l'industrie solutreenne de J6szcishely, în Kăzlemenyek, II, 2,
1942, CluJ, pp. 198-.200; C. S. Nic o 1 ă e s cu - P 1 op ş or, Le paleolithique dans
la Republique Populaire Roumaine a la lumiere des dernieres recherches, în Dacia,
I, 195'7, pp. 41--{iB cu următoarele puncte: Bratca, Căpuşul Mic, Turea, Cluj, Someşu
Rece, Cheile Turzii, Josăşel, Brotuna, Prăvăleni, Basarabasa în zona Munţilor
Apuseni.
1

2 -

Crisla

-

1980
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opalului" 7 • De asemenea, foarte recent, cercetări arheologice şi paleofaunistice în cîteva peşteri de pe valea Crişului Repede şi de pe cursul
superior al Crişului Negru au condus la delimitarea unui facies cultural
paleolitic cu unelte de os 8 •
Piese paleolitice mai sînt cunoscute din zona Căpuşului Mic de la
poalele Munţilor Gilăului şi chiar din zona joasă a văii Ierului (afluent
al Barcăului)9, la nord-vest de perimetrul Munţilor Apuseni, dar aflate,
probabil, în acelaşi context cu descoperirile de pe Crişul Repede, din
nordul Apusenilor.
Descoperiri neolitice

De zona circumperiferică a Munţilor Apuseni se leagă citeva din cele
mai importante descoperiri neolitice din Transilvania. Au devenit celebre
aşezările de la Tărtăria şi Turdaş din valea Mureşului şi cea de la Gura
Baciului (Cluj-Napoca) din v.alea Someşului. Sînt, de asemenea, cunoscute îndeobşte aşezările neolitice de la Deva sau Oradea, şi cea de la
Lumea Nouă (Alba Iulia). Fiecare însă pentru alte culturi neolitice sau
pentru ,alte materiale arheologice.
în ordine cronologică cea mai veche aşezare neolitică din acest teritoriu a fost săpată la Gura Baciului (lingă Cluj-Napoca), unde cercetă
torul N. Vlassa a dezvelit, pe lingă un material ceramic bogat aparţinînd
culturii Criş 10 , cîteva „capete de piatră sculptate" primele opere „artistice" de acest fel de pe teritoriul Transilvaniei, asemănătoare cu descoperirile de la Lepenski Vir de pe Dunăre. Cunoscutei aşezări de la Turdc,ş
care a dat numele, împreună cu o aşezare similară din Iugoslavia, culturii neolitice Vinca-Turdaş, acelaşi cercetător clujean i-a mai adăugat,
prin cercetări mai noi încă două staţiuni, cea de la Tărtăria 11 , tot de pe
C. S. Ni co 1 ă e s cu - P 1 op ş or, Cercetări asupra paleoliticului timpu riu, în Materiale, 'III, 1957, p. 281--12815; L. Ro ş u, ln legătură cu musterianul întîrziat din România, în Revista Muzeelor, 6, 1967, pp. 514-517; idem, Paleoliticul inf erior şi mijlociu din Transilvania, în Revista Muzeelor, 5, 1969, pp. 401-405; idem,
Cercetări asupra paleoliticului de la Jozăşel, în Revista Muzeelor, 3, 1969, pp. 2'57260;
B.
Jun g b e r t,
Repertoriul localităţilor cu descoperiri paleolitice din
Transilvania (I), în Acte MN, XV, 1,978, pp. 1-17.
8
D. Ignat, T. Jur c
k, Cercetări arheologice şi paleontologice în defileul Crişului Repede, în Crisia, IX, Oradea, 1979 (sub tipar).
9
A 1. P ă un e s cu, Cu privire la perioada de sfîrşit a epipaleoliticului în
nord-vestul şi nord-estul României şi unele persistenţe ale lui în neoliticul vechi,
în SCIV, 16, 3, 1'964, p. 3·21 sqq.
10
N. V 1 as sa, Cea mai veche fază a complexului cultural Starcevo-Criş în
România, in Acta MN, IX, 19712, pp. 7-28 şi idem, ibidem, în PZ, VII, 2, 197~.
7

sa

pp. 174-197.
11
Idem, Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei, în Acta MN, IV, 1967.
pp. 403-423; idem, ibidem, in Neoliticul Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1976, pp. 113-141.
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Mureşului, unde s-au găsit vestitele,
epocă şi cea din vatra oraşului Cluj-Napoca 1 :?.

valea

azi,

tăbliţe

19

cu

inscripţii

de

Deva-,,Ceangăi" 13 şi la Oradea-,,Salca" 14 au fost cercetate dou[1
aşezări aparţinînd culturii Tisa. Lîngă Alba-Iulia, la „Lumea Nouă" s-au
efectuat săpături într-o aşezare cu ceramică pictată de tip Petreşti de
către D. Berciu şi I. Berciu 15 , iar în marginea unui alt cartier ,al Oradiei,
la „Ioşia" 16 au fost descoperite întîmplător materiale ceramice pictate
aparţinînd de astădată culturii Tisa (faza Herpaly). Dacă cercetările de
la Lumea Nouă ridicau problema origini ceramicii pictate în cultura Petreşti şi tangenţial chiar în marele complex neolitic Ariuşd-Cucu
teni-Tripolie, descoperirile de ceramică Tisa pictată de la Oradea dovedeau că grupurile de purtători ai culturii Tisa au păstrat timp îndelungat legătura cu zona Crişul Repede-Barcău (se pare că foloseau în
pictarea vaselor bitumul din perimetrul Derna-Tătăruş-Suplacu de
Barcău) şi în acelaşi timp au putut transmite elemente ale ceramicii
pictate atît spre grupurile neolitice din centrul Europei, cît şi spre cele
din Transilvania. Ulterior au mai fost cercetate aşezări cu ceramică neolitică în peşterile de pe valea Crişului Repede 1 î şi altele pe cursul mij-

La

lociu al Crişului Negru şi Alb, completîndu-se repertoriul neoliticului
transilvan cu noi descoperiri din aproape întreaga zonă piemontană şi
despresionară a Apusenilor.
Cu excepţia culturii cu ceramică liniară, toate culturile neolitice de
pe teritoriul patriei noastre şi desigur şi cele discutate mai sus ·din Apuseni, au cunoscut metalul, aurul şi mai ales cuprul. !n toate aceste culturi s-au găsit piese de cupru. Din acest motiv discutarea unei epoci a
cuprului în aceste rînduri nu-şi găseşte motivarea, ea rămînînd a fi soluţionată de specialiştii epocii neo-eneoli tice.
În schimb se cuvine să amintim că ne reţine problema sfîrşitului epocii
neolitice şi începutul epocii bronzului, datorită faptului că uneltele de piatră încep să fie treptat înlocuite cu unelte şi arme de bronz, pe plan economic încep să predomine alături de comunităţile agricole anterioare, comunităţi de păstori, iar social apare organizarea patriarhală. în locul vechilor culte legate de vatra casei, de pl'acticile de iniţiere ale ginţii matriliniare, de adorare a femeii şi a fertilităţii pămîntului, îşi face loc în
12
Idem, Kulturelle beziehungen des Neolithikums Siebenbilrgens zum Vorderen
Orient, în Acta MN, VII, 1970, pp. 3-39.
13
Oct. F 1 oca, în SCJV, I, i2, 1950, pp. 220~22.4.
14
M. Rusu, V. Spoi a 1 ă, L. Gal am b
Săpăturile arheologice de la
Oradea-Salca, în Mat. Arh., VIII, 1962, pp. 1.~4-<1'64. '
15
D. B e r ci u, I. B e r ci u, Săpături şi cercetări arheologice în anii 19441947, în Apulum, III, 1,947-1949, p. 9-1'1.
10
S. Dumitra ş cu, N. Tău tu, Ceramică neolitică pictată descoperită
la Oradea-Ioşia, în Crisia, I, Oradea, 1971, pp. 47-453.
17
D. Ignat, Contribuţii la cunoaşterea neoliticului din Bihor, în Acta M N,
X, 1973, pp. 477-491; idem, Repertoriul descoperirilor neolitice din Bihor, în Crisia,
III, Oradea, 1973, pp. 7-20; idem, Ceramică neolitică pictată de pe valea Crişului
Repede, în Crisia, IV, 1974, pp. 1,21-134.
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sinul majorităţii comunităţilor epocii de trecere de la neolitic la epoca
bronzului ~i apoi în epoca bronzului, cultul soarelui. Ceramica vechilor
culturi, în care se folosea ornamentarea şi pictarea neolitică a vaselor,
este înlocuită cu o olărie ce foloseşte ornamentarea plastică sau prin
incizie, de structură pronunţat utilitară şi în caz de realizări artistice,
prin excelenţă geometrică. Ceramica pictată, cu neînsemnate excepţii
accidentale, se curmă. Ea va reapărea numai tîrziu în La Tene, pe ceramic-a grecească, celtică şi dacică. Vor fi însă deosebit şi cu vigurozitate
estetică ornamentate mai ales armele de bronz şi echipamentul luptăto
rilor: celturile, pumnale, săbiile, platoşele de apărare, coifurile, piesele
de bronz din harnaşamentul cailor. O veritabilă „industrie" ce-şi va găsi
împlinirea, şi, din punct de vedere social-istoric sfîrşitul în a doua parte
şi mai ales spre sfîrşitul epocii bronzului şi în prima parte a epocii fie
rului. Se produc, în acelaşi timp, restructurări etno-demografice, alături
de vechile comunităţi neolitice preindoeuropene îşi fac din ce în ce mai
mult simţită prezenţa noile comunităţi indoeuropene. Atit în zona limitrofă Apusenilor, cît şi pe văile principale ale rîurilor apar comunităţile
indoeuropene purtătoare ale culturii Cotofeni, specifică acestei părţi a
centrului Transilvaniei. Au fost descoperite numeroase materiale ceramice ale acestei culturi în localităţile din judeţele a căror arie cuprinde
părţi din zona Munţilor Apuseni, ele concentrîndu-se în judeţele Hunedoara18 şi Arad 19 , pe valea Crişului Alb, ajungînd pînă la Brad, Ţebea:: 0
şi Bulzeşti. Pe văile Ampoiului, Geoagiului, Arieşului, în jurul Clujului,
pe Crişul Repede în Depresiunea Vadului descoperiri Coţofeni apar pe
terasele văilor, pe pintenii piemontani şi în peşteri. Descoperiri importante s-au făcut pe Măgura Şimleului (în zona Giurtelecul-Şimleului)
~i pe Crişul Negru în zona montană, pe valea Roşiei.
În munţii Trascăului şi ai Bedeleului 21 şi la Cheile Turzii 22 sint în
curs de cercetare veritabile cîmpuri de morminte tumulare răsfirate pe
catenele piemontane ale localităţilor Geoagiul de Sus, Izvoarele (fost
Bedeleu), Geomal-,,Măgura", Livezile, ,,Vîrful Băii", Poiana şi evident
cele de la Cheile Aiudului-,.Dealul Velii". Cele publicate pînă în prezent
sînt morminte de inhumaţie în poziţie chircită cu scheletul aşezat pe un
pat de cioburi, mai ales de factură Coţofeni, dar şi cu elemente din alte
culturi central-est europene. Tumulii sînt obţinuţi prin îngrămădirea de
18
Al.
Andriţoiu.
Descoperiri arheologice la Crăciuneşti (com. Băiţa,
jud. Hunedoara), în Apulum, XVI, Alba Iulia, 1978, pp. 67-69; lista localităţilor cu
descoperiri Coţofeni, în judeţul Hunedoara.
19
FI. Dud a ş, Descoperiri eneolitice pe valea Crişului Alb, în Crisia, \T
1976, pp, 21-.34.
20
N. Harţu c he, Cercetări arheologice la Brad (j. Hunedoara), în Acta MN,
VI, 1969, pp. 439---451.
21
H.
Ci u g ude an u,
Noi contribuţii la cercetarea necropolelor tumu!are
din Munţii Trascăului şi ai Bedeleu!ui, în Acta MN, XIV, 1977, pp. 4-3-55.
22
Cercetări inedite. Informaţie amabilă din partea colegului N. Vlassa cercetător la Muzeul de istoria a Transilvaniei din Cluj-Napoca, pentru care îi mulţu
mim şi pe această cale.
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pietre deasupra scheletelor, rcalizindu-se morminte tumulare de o facsui generis în peisajul arheologic contemporan al României. Fină la
aceste descoperiri se cunoşteau mai ales morminte tumulare ridicate din
pămînt peste schelete chircite presărate cu ocru sau grupul intrusiv din
Moldova şi sud-estul Transilvaniei care-şi îngropa morţii în cutii de piatr,"i
(SteinKistengrăber). După cultura materială, şi zonele montane şi piE'montane ce le populează, par a fi mai ales triburi de păstori, care însă practicau şi agricultura, meşteşugurile 2 :1, în aşezări stabile mai ales din zunelcdepresionare şi colinare ale Transi Iva nici.
tură

Descoperiri clin e1>oca bronzului
Două culturii „îmbrăţişează", prin cuprindere chorologic{1, Apusenii
in perioadele bronzului timpuriu de sfîrşi t şi a bronzului mijlociu, dinspre
vest, nord-vest cultura Otomani şi dinspre est cultura Wietenberg. Cultura Otomani 24 pătrunde pe valea Mureşului, spre est pînă la Rapotr?",
iar cultura Wietenberg, spre vest, pînă la Simleul-Silvaniei şi pe Crişul
Repede la Oradea şi Cirişul de Criş 26 • Dinspre nord-vest în perimetrul
Oradea-Marghita-Şimleul-Silvaniei pătrund sporadic şi elemente ale
culturii Sudul de Sus, iar în aria sud-vestică a Apusenilor, în zona
Arad-Lipova, elemente puternice ale culturilor Pecica şi Vatina. Ultima
fază a culturilor Otomani şi Wietnberg se întîlneşte în epoca bronzului
tîrziu cu elemente noi, născute gradual sau pătrunse altele în evantai
dinspre nord-vest spre sud-est. Sînt aşa-numitele culturi ale cîmpurilor
de morminte tumulare (Hugelgrăber). Din această perioadă care, prin
descoperirile sale continuă şi în primele secole ale primei epoci a fierului, deci între 1200-800, după cronologia lungă europeană (deci şi în
Ha A-B), încă mai demult se cunoştea o asemenea descoperire de la
Oradea21 • Recent s-au făcut importante descoperiri de acest fel la Biharea28, rezultatele obţinute pînă în prezent fiind inedite, deoarece cercetă
rile nu au fost încheiate. Dinspre răsărit pătrunde pînă la Teiuş cultura
Nouă 29 (numită şi Noua-Teiuş), iar dinspre nord-vest se infiltrează în zona

1. A n d r i ţ o i u, Topoare de cupru cu braţele „în cruce" în colecţia Muzeului din Deva, în Sargetia, VIII, 1971, pp. 37---43.
24
G h. Laz ar o vi ci, Sondajul arheologic de la Deuş, în Apulum, IX. 1961,
pp. 71-82, Fig. 6 harta cu descoperiri Otomani în Transilvania; I. Andriţoiu,
Contribuţii la cunoaşterea culturii Otomani din sud-vestul Transilt'aniei, în Acta MN,
xv, 1978, p. 6'3-83.
25
Punct cunoscut. Cercetări inedite.
26
Punct cunoscut. Cercetări inedite.
7
~ S.
M o r i n t z, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii. I, Buc ,
1978, pp. 167-169.
28
Cercetări inedite. Materialul se păstrează în Muzeul Ţării Crişurilor Oradea.
29
S. Mori n t z, op. cit., pp. 152-159.
~

3

https://biblioteca-digitala.ro

Sever

Dumitraşcu

8

Apusenilor grupuri purtătoare ale civilizaţiei cu ceramică neagră (de tip
Villanova, cum o numea încă V. Pârvan).
Domină acest spaţiu temporal prin numeroase descoperiri depozitele de bronzuri, compuse din unelte (topoare şi mai ales seceri), arme
(celturi, alte tipuri de topoare de luptă cu disc şi spin, săbii, vîrfuri de
lance), piese de harnaşament de cele mai diferite tipuri, podoabe (centuri, brăţări diferite, inele, cercei, pandantive, aplici), o întreagă lume în
care cercetarea arheologică europeană a excelat prin analize tipologice,
chorologice, stilistice, tehnologice, metalografice. Un loc de seamă îl
ocupă între descoperirile europene, Transilvania şi în cazul nostru, Wl
ml central Apusenii cu zăcămintele de cupru şi sarea din zona Ocna
Mureşului (Uioara) numai acest depozit cuprinde 5812 piese şi cîntăreşte
circa 1100 kg) - Şpălnaca. Un cercetător neîntrecut al acestor depozite
de bronzuri este M. Rusu 30 de la Cluj-Napoca care a adunat un material
imens, un adevărat corpus al bronzurilor din Transilvania ce aşteaptă
încă să fie tipărit în totalitatea sa. Recent profesorul ieşean M. PetrescuDîmboviţa31 a publicat o întinsă lucrare-repertoriu cu depozitele de bronzuri din România, iar cercetătorul bucureştean AL Vulpe 32 a tipărit la
Mi.inchen două volume cuprinzînd descoperirile de topoare, şi, urmează
alte volume, pe tipuri de piese, ale altor cercetători români. Sînt sinteze
valoroase ce contribuie, nu numai la cunoaşterea epocii bronzului şi a
începutului Hallstattului de pe teritoriul României, ci şi participări de
seamă ale arheologilor români la studierea epocii bronzului în Europa.
Alături de marile descoperiri de pe cursul mijlociu al Mureşului,
din estul Apusenilor, amintite mai sus (Uioara, Şpălnaca) mai menţionăm
încă trei grupuri de descoperiri, depozitele de bronzuri de la Balşa şi
Rapoltu Mare 34 (de pe „Valea Faurului") din sudul Apusenilor în perimetrul Munţilor Metalici şi cele din vestul şi nord-vestul Apusenilor.
Grupul de pe valea Crişului Negru, din Depresiunea Beiuşului cu depozitele de la Josani (Beiuş) şi Răbăgani şi grupul de la poalele Munţilor
Plopişului, de pe valea Crişului Repede şi a Barcăului cu depozitele de
la Aleşd, Oşorhei, Oradea şi respectiv Biharea, Marca, Tăuteu, Mişca 35 şi
Tusa 36 , acesta din urmă încă inedit.
::o M. Rusu, Die Verbreitung der bronzehorte in Transsili•anien vom Ende
der bronzezeit bis in die Mittlere Hallstattzeit, în Dacia, VII, 1963, pp. 177-210.
31
M. Pe t re s c u - D î m b o vi ţ a, Depozitele de bronzuri din România, Buc ,
1977, passim.
32
A 1. V u Ip e,
Axte und Beile in Rumănien, Prăhistorische Bronzefunde,
I (IX, 2), Miinchen, 1970; II (IX, 5), Miinchen, 1975, passim.
aa M.
Rusu,
Depozitul de bronzuri de la Ba/şa, în Sargeţia, IV, 19G'i,
pp. 17-24.
34
B. B as sa, Depozitul de obiecte de bronz de la Rapolt, în Sargeţia, V,
1968, pp. 31---47.
35
N. C hi di o ş an, Depozitul de bronzuri de la Mişca, în SC/VA, XXVIII,
1, 1977, pp. 65-70.
36
Inedit. Informaţia o deţinem de la colegul V. Lucăcel de la Muzeul de istorie
şi artă din Zălau, pentru care îi aducem şi pe această cale mulţumirile noastre.
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a epocii fierului (Hallstatt)

Aparţinînd încă perioadei tratată de noi anterior, dar datînd tot din
epoca fierului de început (Ha B) este marea aşezare fortificată de la
.Smtana:l7 - Arad cercetată de M. Rusu şi colaboratorii săi, fără să fie
încă publicat întreg materialul. O altă aşezare fortificată, situată de astă
dată în estul Apusenilor este cea de la Drîmbar-Teleac 38 (judeţul Alba)
cercetată de I. Berciu şi Al. Popa. Aceasta datează cu siguranţă, după
materialul descoperit, din prima vîrstă a fierului 700-500 î.e.n. (Ha C).
Alte două aşezări întări te au fost cercetate de St. Ferenczi, în nordul
Apusenilor, pe valea Someşului Rece şi a Crişului Repede, respectiv la
Someşul Rece 3 n şi Huedin 40 „Bolic". Tot acestei perioade pare să-i aparţină şi aşezarea fortificată de la Şuşturogi, în zona piemonturilor Plopişului.

La Rapoltu MareH (pe „Şeghi") a fost descoperită una dintre primele
(1958) aparţinînd culturii Basarabi (Ha C) din Transilvania. Prin
descoperire, care ne aparţine, s-a pus în lumină încă acum două
decenii un grup tracic în Transilvania, la poalele sudice ale Munţilor
Apuseni. Între timp au fost cercetate alte aşezări contemporane cu cea
de la Rapoltu-Mare (j. Hunedoara), în vestul Apusenilor, aşezarea de la
Rîpa, din Depresiunea Holodului, pe Crişul Negru şi cea de la Biharea
de pe interfluviul dintre Crişul Repede şi Barcău, la poalele Munţilor
Plopişului. Cu prilejul acestor cercetări a putut fi stabilită şi o influenţă
sudică, de factură illyrică suferită de grupul cultural Basarabi din aria
Munţilor Apuseni. Trebuie insă să amintim că această etapă istorică
importantă urmează să fie cercetată mai atent în viitor, atît prin adunarea
înt-:--egului material arheologic existent, cit şi prin continuarea săpături
lor şi cercetărilor de teren.
In hallstatt îşi fac simţită prezenţa în Transilvania şi în Cîmpia Tisei
grupuri de sciţi şi elemente de C'l.lltură materială scitice şi de influenţă
scitică. Se pare că deşi sciţii pătrund şi locuiesc
pe Mureşul mijlociu,
atingînd poalele Apusenilor în zona Aiud-Teiuş, ei nu pătrund în zona
montană. Cu excepţia unor morminte de la Aiud 42 şi Teiuş şi a unor

aşezări
această

37

această

Informaţie amabilă din partea Dr. M. Rusu pentru care îi aducem şi pe

cale mulţumirile noastre.
I. Berci u, A I. Pop a, Aşezarea hallstattiană f ortifica;t;ă de la Drîmbar-Teleac, în Apulum, V, 11964, pp. 71-91.
30
Ş t.
Fer e n c zi,
Contribuţii la cunoaşterea aşezării întărite din epoca
hallstattiană de la Someşul Rece, în Acta MN, I, 1964, pp. 67-,79.
40
I. A 1 ex a, Ş t. Fer e n c zi, N. Ştei u, Sondaje arheologice la Huedin-,,Bolic", în Acta MN, 1'9615, pp. 637--"6413.
41
C f.
A I.
V u 1 pe, Zur Mittleren Hallstattzeit in Rumanien (Die Basarabi-Kultur ), în Dacia, IX, 196'5, pp. 105----.1312.
42
•
V a s i 1 i e v, Podoabe de metal preţios din morminte scitice din Transil• V.
vania, m Acta MN, VII, 1970, pp. 41~3.
38
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descoperiri izolate de factură „scitoidă" de la Oradea 43 , aceştia nu afectează prea adînc viaţa comunitaţilor locale traco-dacice. Nu este exclus
însă ca unele grupuri scitice intrusive pe Mureşul mijlociu să fie legate
de exploatările aurif-ere din Munţii Apuseni, sau ca unele piese scitice să
fi pătruns aici de pe urma schimbului provocat de aceleaşi zăcăminte de
aur şi eventual, de sare, sciţii fiind redutabili crescători de vite.
Descoperiri dacice (La Tene)

A doua vîrstă a fiernlui (300 î.e.n.-106 e.n.) corespunde civilizaţiei
şi culturii dacice din Dacia preromană. Cultura materială dacică de la
sfîrşitul Hallstattului şi începutul celei de a doua vîrste a fierului (La
Tcne) este inciividualizată pe întreg cuprinsul Daciei înainte de contactul
cu celţii. Ne referim la orizontul cultural dacic cu ceramică de tipul
.Murighiol-Cc:-navodă-Enisala, bine studiat în Dobrogea, orizont
care
însă este ră:-ipîndit unitar pe întreg cuprinsul locuit de geto-daci în
sec. IV-III î.e.n. Acest orizont cultural a început să fie studiat recent şi
prin cîteva descoperiri din zona Munţilor Apuseni făcute la Biharea 44 şi
Livada-Bihor 4", constînd din olărie specifică lucrată cu mina şi la roată
(vase-borcan ornamentate cu butoni şi brîuri în ghirlandă, străchini,
căni etc.).
Celţii păLrund în Transilvania pe cele două cai cunoscute, a Mureşu
lui la sud de Apuseni şi a Someşului la nord. Descoperirile celtice se
masează în centrul Transilvaniei şi în cîteva pungi în vestul Apusenilor
- la vest de Arad, la vest de Oradea, şi în nord-vestul Apusenilor, în
jurul localităţilor Curtuişeni şi Carei. Celţii nu pătrund în munţi, nici
măcar în zonele depresionare din vest (Depresiunea Zărandului, Beiuşu
lui, Vadului, Barcăului). Influenţa lor se simte dar nu s-au făcut descoperiri arheologice bine conturate în Munţii Apuseni.
Munţii Apuseni vor fi în schimb una din regiunile geografice ale
Daciei unde după situaţia de cumpănă în care puterea dacilor este înclinată în favoarea celţilor războinici, dacii se vor regrupa din punct de
vedere economic, militar şi politic. Nu este întîmplător că în ser. II î.e.n.,
poale în a doua jumătate a acestui secol se evidenţiază în partea de vest
a Munţilor Apuseni un întreg şir de aşezări întărite, cetăţi şi cetăţui
dacice în Munţi sau zona piemontană care stau faţă-n-faţă cu aliniamentul descoperilor celtice de pe linia Arad-Oradea-Curtui-şeni-Şimleul
Silvaniei-Carei. Pornită din nevoi locale, această luptă va fi victorioasă
în vremea lui Burebista, cînd puterea celţilor va fi definitiv înlăturată.
Cetăţile dacice din Munţii Apuseni vor constitui nucleele puterii militaropolitice dacice pînă la înfrîngerea dacilor în războaiele traiane.
43
I. H. C r i ş a n, Once mare about the Scythian Problem in Transylvania, în
Dacia, IX, 1965, pp. 133-14'5.
u S. D u m i t r a ş c u, Descoperiri daco-getice de la Biharea (ms).

~ Materiale inedite în Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea.
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Ca o salbă aşezările dacice se înşiruie în zona piemontană a Apusenilor. Astfel, în sud, un grup întreg de descoperiri reliefează in _iurul
Devei 46 un puternic centru economic şi politic dacic, care se continm1
spre vest pe culoarul Mureşului 47 pînă la Arad şi Pecica. Descoperirile
din jurul Devei, din vatra actualului municipiu l-au determinat, alături
de alte considerente de ordin istoric, pe Oct. Floca să identifice Deva
cu vechea Singidavă 48 dacică, iar descoperirile de la Pecica-Arad au fost,
încă demult, considerate de M. Rusu şi I. H. Crişan ca aparţinînd anticei
Ziridave 49 •
De la Arad, spre nord-est, un grup de descoperiri dacice'i 0 din D.Şezări
întărite, cetăţui şi cetăţi conturează o linie··,i întărită în evantai pe catenele muntoase vestice ale Apusenilor, din Munţii Zărandului pînă in
culoarul Crişului Repede în zona dealurilor Oradiei şi apoi şi mai spre
nord-est, pe la nord de Munţii Plopişului spre Şimleul-Silvaniei şi Ză-lau.
În Depresiunea Zărandului a fost cercetată aşezarea de la Berindia'':!, pe
valea Crişului Alb, iar mai spre nord în aceeaşi Ţară a Zărandului, în
munţi, la poalele vîrfului Pleş din Mama-Codru, cetăţuia dacică de la
Clit 53 (corn. Haşmaş, j. Arad). Spre nord, în zona piemontană din vestul
Munţilor Pădurea Craiului a fost cercetată aşezarea dacică întări U'i de la
46 O. F 1 oca. Harta arheologică a municipiului Deva, în Sargetţia, VI, 1969,
pp. 7-36; M. V a 1 ea. L. Măr g hi ta n, Aşezarea dacică de la Cozia-Deva, în
Sargeţia, VI, 1969, pp 47-53; I o n P ă t r u A 1 b u, Noi descoperiri arheologice
pe dealul Cetăţii Deva (I), în Apulum IX, 1971, pp. 139~146; idem, ibidem, II, în
Sargeţia, VIII, 1971, pp. 57-60; O. F 1 oca. Cuptor dacic de ars vase descoperit
la Deva, în Apulum, IX, 1971, pp. 263-271; idem, Dovezi ale continuei locuiri a
zonei cetăţii Deva, în epoca dacică şi romană, în Sargetia, XI-XII, 1974-1975,
pp. 407-410.
47
M. V a 1 ea, L. Măr g hit an, Aşezarea dacică de la Cîmpuri-Surduc, în
Sargetia, IV, 1966, pp. 65-73; L. Măr g hit an. Vestigii dacice pe cursul mijlociu
al Mureşului, în Sargetia, VII, 1970, pp. 11-1.9; idem, Valea Mureşului - parte
integrantă a sistemului de fortificaţie a Daciei, în Sargetia, XIII, 1977, p. 203-,207;
V. B o ro n ea n ţ, Consideraţii preliminare asupra cercetărilor arheologice de la
Cladova, cam. Păuliş, j. Arad, în Ziridava, X, .1'9'78, pp. 1,39-158;
M. Barbu,
M. Z drob a, Aşezarea dacică de la Vărădia de Mureş, în Ziridava, IX, 1978,
pp. 21-40.
48

O. FI oca, Singidava, în Sargetia, XIII, 1977, pp. lîl-181.
I. H. Crişan, Ziridava, Arad, 19î8, passim.
50
~Du mitra ş cu, L. M ă r g h i ta n, Aşezări şi descoperiri dacice din
vestul şi nord-vestul României din sec. III. î.e.n.-II e.n., în Sargetia, VIII, 1971.
pp. 4:5-55.
49

S. Du mi t r a ş cu, Aşezări fortificate si cetăţui dacice în partea de vest a
M1':nţilor. Apuseni, în ~risia, II, 1972, pp. 11211..:__1148; idem, Dacian fortijications in
Crişana, m Thraco-Dacica, Buc., -1'976, pp. 259-265.
2
•
~ _s. Dumitra ş cu, I. Or de n t I ic h, Săpăturile arheologice de la Berindia
m Cnsia, III, 1973, pp. 47-95.
'
53
•
S. D u m i t r a ş c u, Cetăţuia dacică de la Clit, în Lucrări .5tiinţifice, Sena B, Oradea, 1-970, pp. 147~160; idem, Dacke hradisko v Clite în Vychodoslovensky Pravek, 2, Kosice, 11971, pp. 31-49.
'
51
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Tăşad·' 4 şi pe Crişul Repede, la Oradea, două aşezan, una pe „Dealul
Viilor"·'·-', probabil de factură oppidană şi cea de la „Salca" 56 .
In Munţii Plopişului au fost descoperite două cetăţi dacice, cea de la
Săcălăsău Nou (j. Bihor) 57 în jurul căreia se concentrează numeroase descoperiri de podoabe dacice şi monede şi cetatea de refugiu? încă necercetată, de la Tusa {j. Sălaj) 58 . 1n cheile Barcăului, la Marc': a fost cercetată, pl'in săpături sistematice cetatea dacică de la Marca" 9 , singura cetate la care s-au găsit pante amenajate, în terase, dar care este fortificată încă după sistemul tradiţional vechi dacic cu palisadă, val şi şanţ,
deci fără ziduri de piatră. Spre răsărit, descoperirile dacice din partea de
nord a Apusenilor (din sudul actualului judeţ Sălaj) continuă cu cele de
la Stîrciu 60 (corn. Horoatul Crasnei) şi Măgura Şimleului 61 (Şimleul Silvaniei) pe la poalele căreia şerpuieşte meandrat Crasna, înainte de a se
îndrepta spre nord în cîmpia joasă a Careilor. Pe altă măgură, tot în
nordul Daciei, în aria viitoarelor fortificaţii ridicate de romani pentru
apărarea nord-vestului Daciei, pe Măgura62 de la Porolissum .a fost cercetat prin săpături sistematice efectuate de M. Macrea şi M. Rusu, un important cimitir dacic de incineraţie, cu resturile cinerare depuse în gropi
alături de ceramică şi alte piese de ritual.
Pe versantul răsăritean ,al Munţilor Apuseni a fost cercetată cetatea
importantă de la Piatra Craivii 63 , cetate cu ziduri de piatră caracteristice civilizaţiei dacice clasice din vremea lui Burebista şi Decebal, unde
au fost dezvelite şi bazele unor tamburi de piatră de la un sanctuar de
tipul celor cunoscute în Munţii Orăştiei din sudul Transilvaniei. Săpă
turile efectuate de I. Berciu şi Al. Popa de la Muzeul din Alba Iulia, au
scos la lumina zilei numeroase piese arheologice, mai ales ceramică, dar
:;i Săpături efectuate de N. Chidioşan de la Muzeul Ţării Crişurilor clin
Oradea, căruia pentru informaţiile date îi mulţumim şi pe această cale.
55
T. L. Ro ş u, Aşezarea dacică din Dealul Viilor de la Oradea, în Crisia, II.
19î2, pp. 11!5-lle.
56
M. Rusu. V. Spoi ală, L. G a l a m b, Săpăturile arheologice de la
Oradea-Salca, în Mat. Arh. VIII, 1962, pp. 1159-164.
57
S. Dumitra ş cu, Aşezări fortificate şi cetăţui dacice în partea de vest a
Munţilor Apuseni, în loc. cit., pp. 13!6-137.
5
~ Informaţie din partea colegului V. Lucăcel, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
5
u S. Dumitraşcu, V. Lu că ce 1, Cetatea dacică de la Marca, Cluj, 1974,

passim.
60

Idem, ibidem.

Dumitraşcu, I. Că b u z, Descoperiri arheologice la Şimleul Silvaniei, în Lucrări Ştiinţifice, Oradea, 1971, pp. 215-30; S. Dumitra ş cu, Dacidava:',
în Crisia, I, 1,971, pp. 39--46.
i;i M.
M acre a, M. R u s u, Der dakische Friedhof von porolissum und das
Problem der dakischem Bestattungsbrauche in der Spiitlatenezeit, în Dacia, IV,
19GO, pp. 201-231.
63
I. B e r ci u, A I. P op a, H. D a i c o v i c i u, La forteresse dace de Piatra
Craivii, în Celticum, XII, pp. 1!15-163; V. M o g a, Aşezarea şi cetatea dacică de la
Piatra Craivii, în Alba Iulia 2000, Alba Iulia, 19715, pp. 27-36; cf. şi A 1. Pop a,
Nivelul dezvoltării economiei dacice în lumina descoperirilor de la Piatra Crait.•ii şi
Căpîlna, în Apulum, XI, 1971, pp.. 271--2S2.
61
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unelte, arme, podoabe, material ce a permis încadrarea acestei cetăţi
în tipul celor din Munţii Orăştiei. Aşezările întărite, cetăţuile şi cetă
tile dacice din Munţii Apuseni sînt însoţite de o reţea de alte descoperiri
de aşezări şi piese dacice de diferite genuri dintre care cele mai cunoscute sînt tezaurele de monede şi tezaurele de podoabe dacice de argint.
Tezaurele monetare dacice din Apuseni, prin numărul şi valoarea
lor ştiinţifică au dat numismaticii dacice trei tipuri monetare: tipul ,1iudCugir, tipul Răduleşti-Hunedoara (cu descoperiri la Aiud, Alba-Iulia,
Arad, Bozes, Piatra Craivii, Soimus, Temeseşti şi Turda) şi tipul Toc-Chereluş din Depresiunea Zărandului (cu descoperirile de la Almaş, Arad,
Chereluş, Feniş, Pecica, Toc şi altele) 64 • Un tezaur cu peste 727 65 de piese
a fost descoperite pe valea Crişului Alb, la Şilindia (j. Arad), tezaur ce
a fosL cercetat monografic şi publicat de numismatul E. Chirilă şi colaboratorii săi, piesele fiind, ,,inspirate în icnografia lor după tetradrahmele
de argint ale lui Filip al II-lea, purtînd pe avers capul lui Zeus, cu coroana de laur, în majoritatea cazurilor spre dreapta, iar pe revers un
călăreţ, de obicei spne dreapta". Monedele au fost bătute nu turnate. Prezenţa acestui tezaur (de 11 kg. argint), conchid cei care l-au publicat,
,,corespunde existenţei unui puternic centru politic dacic în zona descoperirii tezaurului, care subliniază importanţa vestului Transilvaniei nu
numai in istoria monetăriei dace, ci şi în istoria politică a Daciei" 66 , fapt
ce pare verosimil cînd cunoaştem importantele aşezări întărite de la Pecicu sau Berindia, ultima situată pe valea Crişului Alb unde a fost descoperit tezaurul de la Şilindia.
Sînt cunoscute peste 200 de localităţi cu piese şi tezaure de podoabe
de argint găsite pe teritoriul Daciei, după ultimul repertoriu general întocmit de L. Mărghitan 67 • In Munţii Apuseni s-au găsit unele dintre cele
mai importante tezaure de podoabe de argint descoperite la Sărăcsau,
Cărpeniş, Colţeşti, Posaga, Someşul Cald, Cojocna, Moigrad, Marca, Orudea şi Moroda. In ultimii ani au mai fost însă descoperite şi alte tezaure
de podoabe de argint la Oradea68 (al treilea tezaur), Săcalasău Nou 69 şi
C. P re d a, Monedele geto-dacilor, Buc., 1973, pp. 21915~3,11.
E. C hi r i l ă, N. C hi di o ş an, N. Or d e n t l i c h, N. K i s s. Tezaurul
monetar de la Şilindia, Oradea, 1974, passim; F 1. Dud a ş. Descoperiri monetare
antice în Ţara Zarandului, în Acta MN, XII, 1975, pp. 135-137 (mai adaugă la
cele cunoscute încă 2 piese).
66
Idem, ibidem, p. 69; cf. şi N. Kiss, Cîmpia Aradului - unul din centrele
monetăriei geto-dace, în Ziridava, IX, 1,978, pp. 4-1-47; E. C hi r i 1 ă, M. Barbu,
Sistemul monetar dacic din Transilvania, în Ziridava, X, '11978, pp. 6,1-66.
67
L. Măr g hit an, Tezaure de argint dacice, Buc., 1,97.6, pp. 70-71.
68
N. C hi di o ş an, I. Or de n t 1 i c h, Un nou tezaur dacic de argint descoperit la Oradea, în Crisia, III, 11973, pp. 77-108.
69
S. Du m i t r a ş cu, E. M o 1 n a r, Tezaurul de podoabe dacice de argint
de la Săcălăsău Nou, j. Bihor, în Crisia, V, li9i7·5, pp. 415-67.
i;.
65
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(toate în purtea nord-vestkă a perimetrului Apusenilor). In genere metalul este lucrat prin ciocănire" 1 liberă sau cu matriţă. Unele dintre piesele descoperi te în Dacia au caracter funerar dovedit (Tilişca, Bă
lăneşti). În cazul acestor tezaure funerare compoziţia lor este bine definită, conţinînd, arată cercetătorul bucureştean R. Florescun „o garnitură
mai mult sau mai puţin completă de podoabe, cuprinzînd două fibule, un
lanţ de zale, un lanţ colier una sau două brăţări-spirale şi uneori un
torques". (s.n.S.D.) Altele provin din ateliere de argintari, cum este cazul
celui de la Surcea care a rămas „pînă acum singurul care poate fi astfel
atribuit cu precizie dar nu este exclus ca şi alte tezaure c-u caracter fragmentar şi, am spune, nestructurat, să aparţină aceleaşi serii".
Monedelor şi podoabelor de argint li se adaugă descoperirea, lingă
Brad, pe Crişul Alb, la Baia de Criş a unor statui antropomorfe păstrate
în Muzeul din Deva şi studiate de O. Floca' 3 •
În lumea dacilor din Munţii Apuseni, ca peste tot în Dacia, s-au descoperit însă în sec. I î.e.n. - I e.n. numeroase piese şi tezaure monetare de denari romani republicani, însoţite cu emisiuni monetare de tipul
Dyrrhachium şi Apollonia ,a oraşelor greceşti de la Marea Adriatică. Este
cazul cunoscutelor tezaure de la Oradea, Tileagd, Talpe (Beiuş), Săcălăsău
Derna sau de la Moroda' 4 (pe Cigher afluent al Crişului Alb). Descoperiri de acest fel sînt numeroase. Semnificativă ni se pare descoperirea
unor monede romane republicane în cetăţuia de la Clit (2 piese) şi încetatea de la Marca (1 pi•esă), care dovedesc cuprinderea dacilor din M. Apuseni
în aria comercială a Romei, fapt ce a fost dbservat peste tot în Dacia
în perioada domniei lui Burebista şi a urmaşilor săi (număr de denari
care se cifrează la peste 20.000 de exemplare, în peste 250 de localităţi,
cele din Dacia depăşind cantitativ descoperirile din Tracia, Pannonia,
Germania şi din Galia) 75 • începuse, astfel, deschiderea, din punct de
vedere economic şi cultural, a Daciei, spre lumea romană.
Chidioşan, Al. Săşianu, N. Beladan, Te::aurul dacic de la
în Crisia, VIII, 1978, pp. 27--50.
71
I. H. Crişan, Contribuţii la problema lucrării podoabelor dacice, în
Acta MN, VI. 1969, pp. 9.J-lli5; N. C hi di o ş an, Contribuţii la problema originii
podoabelor dacice de argint din spaţiul carpato-danubian, în Crisia, VII, 1977,
pp. 28-43; L. Măr g hit an, Contribuţia obiectelor dacice de argint din vestul
Daciei la cunoaşterea artei toreutice a băştinaşilor nord-dunăreni, în Ziridava, X,
1978, pp. 55-60; cf. şi K. Hore d t, Die dakischen Silberfunde, în Dacia, XVIII,
1973, pp. 10.3~16'4; I. G I oda r i u, Vase de argint în tezaurele dacice, în Sargatia,
XI-XII, 1974-lt9715, pp. 19-34.
n R. F 1 ore s cu, I. M i c I e a, Tezaure transilvane la Kunsthistorisches
Museum din Viena, Buc., 1:97,9, pp. 9-116.
73
O. F 1 oca, Statuile primitive antropomorfe de la Baia de Criş, în Sargetia,
IV, 1966, pp. 41--.50.
n E. C h i r i I ă, S. D u m i t r a ş c u, D. M ă 1 ă e s c u, Descoperiri monetare antice în Transilvania II, în Apulum, IX, 1971, pp. 1100-172.
7
~ C. Preda, op. cit., pp. 347-352.
70
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Este foarte probabil că alături de motivele militare şi de politică
ale statului roman, care au determinat războaiele de cucerire
ale Daciei să se adauge şi un alt motiv, de natură economică - nevoia
de metal preţios pe piaţa romană, determinată, printre altele, de secă
tuirea minelor din alte părţi ale Imperiului roman (Dalmaţia, Spania etc.).
Cîştigarea războiului cu dacii însemna înlăturarea unui rival roman pe
Dunăre şi însemnate bogăţii naturale şi rezerve umane. Dacia aducea Imperiului roman noi terenuri agricole fertile şi posibilităţi reale de a asana
presiunea social-demografică ce începuse să se contureze. Munţii Apuseni
(ca şi cei ai Banatului, de altfel) însemnau ceva mai mult, însemnau rezerve exploatabile de aur cu mijloacele tehnice şi umane ale vremii. Invă
ţaţi de renume mondial precum M. Rostowzev' 6 , O. Davies'7. J. Carcopino78, U. Tăckholmi 9 au remarcat această particularitate a Daciei. Timp
de aproape un secol şi jumătate minele Apusenilor \·or contribui la me,1ţinerea pieţii aurului în comerţul roman, vor contribui la întărirea sa
economică. Faptul se va repeta şi ceva mai tîrziu în sec. XVIII-XIX
cînd Imperiul habsburgic va folosi, de asemenea, aurul Apusenilor în
e:hilibrarea evuţiei sale, în slujirea scopurilor sale.
M. Macrea, autorul unei întinse sinteze privind istoria Daciei romane scrie, pe bună dreptate, că „Ţinutul bogat în aur al Munţilor Apuseni a fost trecut în patrimoniul împăratului, iar exploatarea aurului, iniţiată direct de împărat, a fost încredinţată unei administraţii deosebite
de aceea a provinciei " 80 , deci se bucura de o atenţie specială din partea
curţii imperiale, din partea politicii oficiale a statului roman. Dar Munţii
Apuseni nu însemnau numai aur, ci şi argint, cupru, plumb, mercur şi
alte metale neferoase, însemnau un rezervor nesecat, atunci, de lemn şi
piatră 81 uşor exploatabile, pentru construcţiile militare romane, sare şi
întinse păşuni 82 •

externă

6
'
M. Rost ro w z e w, Geschichte der Stattspacht in der. rom. Kaiserzeit von
Augustus bis Diocletian, Suppl. IX, 1904, p. 449 sqq.
77
O. Da vie s, Romain Mines in Europe, Oxford, 1,9315, p. 198 sqq.
-~ J. C a r c op i n o, în Revue de Philologie, de Litterature et d' Histoire ancienne, XI, 19317, p. 97 sqq.
79
U. Tă c k hol m, Studien iiber den Bergbau der rom. Kaiserzeit, Upsala,
1937, p. HO sqq.; cf. şi S. M roze k,
Les mines d'or de Dacie an JI-e siecle.
Aspects sociales et administratives, în Roczniki Towarzystwa Naukowego w Torunin,
72, 1966, pp. 85-117.
80
M. Macre a, Viaţa în Dacia romană, Buc., 1,96,9, p. 299.
81
C f. V. W o 11 man n, Cercetări privind carierele de piatră din Dacia ro•
mană, în Sargetia, X, 11973, pp. 1()15-lt:30.
82
Cf. N. G ost ar, Vechimea elementului roman La răsărit de Carpaţi, în
Era Socialistă, LIX, 6, 1979, pp. 34-37; p. 36 din cele patru inscripţii care vorbesc
de acei conductores pascui et salinarum, de la „Apulum (!Alba Iulia), Micia (Veţel),
Domneşti (jud. Bistriţa-Năsăud) şi Sînpaul (j. Harghita)", două au fost descoperite în
zona Munţilor Apuseni - Apulum şi Micia.
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atent, harta Imperiului roman 81 înregistrează în Provincia
Dacia o concentrare de descoperiri arheologice romane de diferite feluri
care arată, la rîndul lor, o concentrare demografică romană în partea sa
de nord-vest. Sînt Munţii Apuseni înconjuraţi de salba de aşezări urbane
şi rurale de pe Mureş, de la Arad la Aiud şi din bazinul mijlociu al Som~ului dintre Cluj şi Jibou. La poalele Munţilor Apuseni: la Apulum şi
Potaissa au fost sediile celor două mari unităţi de trupe romane cantonate în Dacia (LEG. XIII GEMJNA .şi LEG. V MACEDONICA). Aici se
află unele din cele mai puternice cetăţi romane aşezate în puncte strategice şi apărînd cele mai nevralgice căi de pătrundere în Dacia, în bazinul
aurifer: Micia (pe Mureş), Gilău (pe Someşul Mic), Bologa (Resculum?, pe
Crişul Repede) şi Porolissuni (o întreagă regiune fortificată în Munţii Meseşului). Tot aici s-a aflat şi cea mai mare concentrare demografică urbană din Dacia: Apulum, Potaissa, Napoca, Porolissum. Sint realităţi îndeobşte cunoscute. în amănunţime, cu întreaga lor problematică, descoperirile arheologice şi epigrafice din zona Munţilor Apuseni au fost adunate
în ultimele două decenii, cu întreaga bibliografie mai veche, în trei ~inteze semnate de trei mari specialităţi ai epocii romane în Dacia: D. Tudor (1968), M. Macrea (1969) şi I. I. Russu (1975). în importanţa sa sinteză
Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană profesorul universitar bucureştean
D. Tudor, romanist recunoscut, acordă o atenţie deosebită descoperirilor
romane din Munţii Apuseni (v. capitolele Pagus Miciensis; Germisuru şi
împrejurimile ei; Apulum; Teritoriul oraşului Apulum; Brucla; Ampelum,
oraşul minerilor; Aşezările miniere din ţinutul oraşului Brad; Alburnus
Maior; Salinae; Potaissa şi teritoriul ei; Napoca şi teritoriul său; Porolissum şi împrejurimile lui) care ocupă o treime din această lucrare. La
fel, în cea mai întinsă monografie contemporană Viaţa în Dacia romnnă,
care este, de altfel, şi lucrarea sa cea mai de seamă, profesorul universitar clujean M. Macrea 85 , se ocupă în majoritatea capitolelor lucrării sale
de această zonă a lumii romane, zona auriferă a Munţilor Apuseni cu
sistemul politico-militar de apărare a acestei principale bogăţii a Dadei.
Cea de a treia lucrare este studiul altui profesor universitar clujean,
cunoscut epigrafist, I. I. Russu, publicat în volumul I al colecţiei Inscripţiile Daciei romane. Şi aici Tăbliţele cerate dacice „descoperite între anii
1786 şi 1855 în centrul exploatărilor aurifere ale Daciei ocupate de romani, la Alburnus Maior (Roşia Abrudului azi Roşia Montană, j. Alba)"
îşi găsesc o întinsă analiză. Valoarea lor, care a făcut epocă în lumea romaniştilor sec. al XIX-lea este remarcabilă şi remarcată de I. I. Russu
şi azi ele „reprezintă documente scrise valabile pentru Dacia întreugă
Observată

83

Tabula Imperii Romani. Aquincum - Sarmizegetusa - Sirmium, Budapesta,
1963, passim.
8
~ D. Tu d or, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Buc., 1968, pp. 129-259.
85
M. Macre a, Viaţa în Dacia romană, Buc., 1969, passim.
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şi

analogic pentru alte zone sau chiar pentru toată împărăţia romană" si
astfel „după opinia multora şi experienţa noastră - ele se plasează nu
la periferie (ca oricare alte „instrumenta", sau în ultimul capitol la arhivei documentare scrise, ci tocmai în fruntea ei, a întregului material
isbric-arheologic-epigrafic privind Dacia romană şi relaţiile ei cu restul
imperiului" 86 • Orice alt comentariu, înafara faptelor concrete oferite de
aceste deosebite documente antice, este de prisos.
In cele ce urmează vom încerca doar să readucem în discuţie cercetările şi descoperirile arheologice mai noi, publicate în ultimul timp
de către o serie de cercetători, studii şi articole care aruncă noi lumini
şi întăresc cu noi faţete, mersul cunoaşterii antichităţilor romane din
Apuseni, antichităţi care nu sînt altceva, după opinia noastră, decît învelişul material concret al vieţii romane din nord-vestul provinciei romane
Dacia.
Apulum, cel mai puternic centru economic al Daciei romane, ridicat,
poate, nu întîmplător pe Mureş, la poalele Munţilor Apuseni, datorită
cercetărilor întreprinse de Muzeul din Alba-Iulia, şi desigur, datorită
multelor şi diverselor vestigii arheologice romane, se bucură de un loc
aparte în romanistica românească şi europeană, în oercetarea epocii clasice pe pămîntul ţării noastre. Atît şantierele arheologice organiwte pe
plan central 87 , cît şi cele locale, la care se adaugă mulţimea descoperirilor
făcute cu ocazia săpăturilor şi amenajărilor edilitare au scos la iveahi un
imens material documentar referitor la istoria politică 88 şi militară 8 n a
oraşului, nuanţînd cele mai intime resorturi ale vieţii urbane la Apulum:
mozaicuri 90 , materiale epigrafice 91 , descoperiri monetare 92 , monumeRte fuI. I. Il u s su, Inscripţiile Daciei romane, Buc., 1975, pp. 165-25Îl.
Protase, Şantierul arheologic Alba-Iulia, în Mat. Arh .. VI. I95CJ. pn.
397-405; M. Macre a, Şantierul Alba-Iulia şi împrejurimi, în Mat. /lrh., V,
1959, pp. 435-454.
88
A 1. Pop a, I. A. A 1 de a, Colonia Aurelia Apulensis Chrysopolis, în Apulum, X, 1972, pp. 209-220; A 1. Pop a, Evoluţia istorică a celor două oraşe romane
de la Apulum, în Apulum, XIV, 1976, pp. 65-70; idem, Oraşul roman Apulum, în
Alba Iulia 2000, Alba Iulia, 1975, pp. 36-103.
8
M o g a, Contribuţii la istoricul Legiunii a XIII-a Gemina, în „lpulum,
~ V.
IX, 1971, pp. 323-330; idem, Detaşamentele Legiunii a XIII-a Gemina în Dacia, în
Apulum, X, 1972, pp. 151-164.
90
I. Berci u, Mozaicurile romane din Apulum. Contribuţii la studiul mozaicurilor din Dacia, în Apulum, IV, 1961, pp. 151-188,
91
I. I. Rus su, Două fragmente de diplome militare din Apulum, în Apulum, IV, 1961, pp. 119-125; D. Radu, Materiale epigrafice din Muzeul regional
„1lba-lulia, în Apulum, IV, 1961, pp. 97-118; I. Berci u, A 1. Pop a, Monumente
epigrafice din Apulum, în Apulum, V, 1964, pp. 167-202; D. Pro tase, O familie
de origine italică într-o inscripţie de la Apulum, în Apulum, IX, 1971, pp. 353-357.
92
I. W i n k Ier, Tezaurul monetar din secolul IJI e.n. descoperit la Apulum
în 1902, în Apulum, IX, 1971, pp. 359-369.
tiG
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nerare 9 :J, produse ceramice 94 de diferite feluri, podoabe 9 \ cultele romane 96
şi viaţa spirituală, mergînd pînă la studiul . detali:at şi_ exh8:usti v al lă~
pilor romane 97 (lucernae). Reiese astfel cu limpezime m relief rolul politico-militar, economic, social, cultural, jucat de Apulum ca centru al romanitătii Daciei si rolul său în Imperiului roman. Pulsaţia vieţii romane s-a
menţini.it aici mU:ltă vreme, după cum vom arăta mai jos, şi a iradiat pe o
\·astă zonă a Munţilor Apuseni şi a Podişului Transilvaniei. Este suficient
să aruncăm o privire asupra hărţii pe care sînt înscrise localităţile sedii ale
detaşamentelor Legiunii a XIII-a Gemina (dintre care noi amintim pe
cele din zona Apusenilor: Apulum, Miceşti?, Sard, Ampoiţa, Zlatna Ampelum, Roşia Montană - Alburnus Maior, Cigmău - Germisara,
Bulci, Vetel-Micia, !ghiu, Ocna Mureşului - Salinae, Turda - Potaissa,
Moigrad-Porolissum, Răhău?, Lancrăm?, Deva şi altele) pentru a ne explica ireversibila transformare a populaţiei locale montane, a populaţiei
dacice şi a coloniştilor într-o veritabilă şi reală romanitate.
Spre nord, lăsînd pentru rîndurile ce urmează aşezările mai mici
dar nu mai puţin important de la Aiud - Brucla şi Ocna Mureşului Sulinae, se află Potaissa, Turda de azi, staţiune mai modestă care devine
după aşezarea .aici a Legiunii a V-a Macedonică un veritabil oraş roman,
este de asemenea o concentrare urbană romană, un centru al romani tă ţii
dacice din Munţii Apuseni, pe unul din afluenţii din dreapta ai Mureşului, pe Arieş. Şantier arheologic perpetuu datorită săpătw·ilor şi construcţiilor edilitare sau industriale moderne, Turda, prin piesele din muzeul orăşenesc al vechii Potaisse 98 , este de asemenea, cunoscut ca un centru militar, economic şi comercial, ale cărui vestigii au atras şi atrag atenţia a numeroşi cercetători. Poate mai puţin cercetată decît Apulum sau
zona Porolissum, dar bine cunoscută în literatura de specialitate, Potaissa
îşi dezveleşte an de an marile sale comori sub pămînte 9 u - ziduri de castru,
93
I. Berci u, W. \V o 1 s k i, Un nou tip de mormînt descoperit la Apulum
problema sarcofagelor cu boltă din Imperiul roman, în Apulum, IX, 1971, pp.
:l75-433.
iit V
M o g a, Contribuţii în legătură cu officina şi produsele tegulare ale
v,giunii XIII Gemina la Apulum, în Acta MN, XIII, 1976, pp. 191-196.
n:, C. L. Bă 1 u ţ ă, O semnificativă camee de la Apulum, în Apulum, IX, 1971,
pp. 347-J52.
:ii; M.
Macre a, Cultul lui Sabasius la Apulum şi în Dacia, în Apulum, IY.
1%1, pp. 61-84; I. H. Crişan, Asklepionul roman de la Apulum, în Apulum,
IX, 1!171, pp. 341-346.
7
:,
C. L. Băluţă, Opaiţele romane de la Apulum (I), în Apulum, IV, 1961,
pp. 189-220; idem, ibidem, în Apulum, V, 1964, pp. 271-295.
!I~ C.
Daico vi ci u.
Potaissa, în RE, XXII, col. 1014-1015. 1019-1020;
I. I. Rus su, Descoperiri arheologice la Potaissa, în AISC, III, 1936--1940, pp.
330-340.
~a I. H. Crişan, Şantierul arheologic Turda, în Mat. Arh., VII, 1961, pp.
431-439.
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clădiri şi temple 100 , necropole 101 , monumentele sale epigraficc 1n2 . Potuis.':ct Turda a fost şi un centru de olărit 1 n:i (au fost dezvelite şi c2rcetate 6 cuptoare de ars vase) care-şi răspîndea produsele pe o arie largă

de

î;1spre Munţii Apuseni şi Cîmpia Transilvaniei.
La început un „simplu vicus" Napoca devine oraş în vremea lui Hadrian şi fiind unicul oraş în Dacia de la nord de l\Iureş şi Arieş unde
acelaşi împărat înfiinţează în 120-123 din teritoriul Daciei romane o
nouă prnvincie, ajunge capitală a acesteia. Deveni1{1 cupitulă a provinciei
Dacia Porolissensis Napoca începe să joace rolul unui însemnat centru
economic, comercial şi cultural al Daciei de miază-noapte. Istoria sa este
expusă succint, dar dens, într-o ~chiţare monografică în capitolul respectiv din Istoria Clujului, redactat de H. Daicovidu 10·1. Noi descoperiri'"\ apă
rute ulterior cu ocazia o;·ganizărilor edilitare moderne ce continu:1 mereu,
întregec:c chipul teritoriului napocens 1n sec. II-III e.n. şi al Napocei ca
ornş pe drumul imperial c·e străbătea Dacia de la Dunărea bănăţeană
pînă la Porolissum. Vestigiile sale se adună însă ceva mai greu decît cele
din Apulum sau Potais:-;a deoarece, spre deoc;e'bire de cele două oraşe romane, Napoca-Clujul a fost acoperită de oraşul medieval, în mare parte
1·ezervaţie istorică. A fost cercetat în schimb, mai îndelungat, castrul roman de la Gilău 10 G, din apropierea Clujului, prin săpături sistematice ce
l'ontinuă şi în prezent.
Zona Apusenilor continuă spre n01·d-vest şi coincide cu partea nordvestică a Daciei romane din triunghiul Napoca-Porolissum-Bologa. O
zonă puternic împănată cu trupe romane staţionate în primul rînd în porţiunea fortificată de la Porolissum, în Munţii Meseşului şi pe valea Crişului Repede.
Porolissumul - oraş militar, oraş de graniţă, oraş al comerţului cu
populaţiile li bere din nordul Daciei, a fost datori tă acestor trăsături specifice ca centru urban şi militar, punctul unei puternice concentrări a
Z. M i l e a, M. Bă r b u l c s cu, Capiteluri romane din Potaissa, în Acta
MN, IX, 1972, pp. 479-495.
101
I. T i g ă r a, Necropolele de la Potaissa, în Probl. Muz .. 1960, pp. 195-212;
Z. Mi Ie a, A. Hop â r te an, C. Luca, Noi contribuţii privind necropola romana
ele la Potaissa, în Acta MN, XV, 1978, pp. 201-206.
102
E. Bujor, Monumente arheologice de la Potaissa, în Apulum, VI, 1967,
pp. 183-208; C. Luca, Z. Mi Ie a, Onomastica inscripţiilor de la Potaissa, în
Acta MN, XV, 1978, pp. 189-194; A. Că ţin a ş, Noi descoperiri romane pe Dealul
Zînelor - Turda, în Acta MN, XV, 1978, pp. 195-200; A. Că ţin a ş, A. Hop î r te an, Două monumente funerare fragmentare descoperite la Potaissa, în Acta MN,
100

xv,

1!)78, pp, 207-221.
103
I. Mitro fan, Descoperiri arheologice la potaissa, în Acta MN, VI, 1969,
pp. 517-523.
101
H. Dai co vi ci u, Napoca romană, în Istoria Clujului, Cluj, 1974, pp.
25-49.
10
Mitro fan, Vestigii din Napoca romană, în Acta MN, XIII, 1976, pp.
:. I.
197-204.
106
M. Rusu, Cercetări arheologice la Gilău, în Mat. Arh. II, 1956, pp. 687716; M. Mac rea, M. Rusu, I. W i n kl e r, Şantierul arheologic Gilău, în Mat.
Arh., V, 1959, pp. 453-459.
3 - Crlsia -
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vieţii

romane, a simbiozei dintre populaţia dacică şi armata şi coloniştii
romani.
Cercetările arheologice au început demult la Porolissum 10 î. Au fost
reluate şi continuă şi în prezent. Chiar şi atunci cînd ele au fost temporar întrerupte, din zonă, au ieşit fără a se curma, mereu noi descoperiri
arheologice romane. Între timp a fost cercetat limesul1° 9 roman din
nord-vestul Daciei, special cele două importante castre romane de la
Bucium 110 în zona Meseşului şi Bologa 111 pe Crişul Repede. O altă cetate
romană, un burgus poate, se află încă necercetat, tot pe Valea Crişului
Repede, la vest de Bologa, la Negreni.
Din valea Crişului Repede (zona Ciucea-Bologa-Negreni) spre sud nu
se mai cunoaşte traseul exact, pe teren al limesului roman. Situaţia geografică explică această greutate în cunoaşterea acestei porţiuni de traseu.
La sud de Crişul Repede se ţin lanţ catenele ,a două masive muntoase,
cu poziţie de nucleu în Munţii Apuseni {alături de masivele Muntele
Marc şi Munţii Gilăului), Munţii Vlădeasa şi Munţii Bihorului. Undeva
în această zonă, pe aliniamentul Bologa (Resculum?)-Veţel (Micia) in valea Mure 7ului a fost căutat 112 limesul de vest al Dadei, undeva la vest
„de regiunea şi centrele aurifere" cum preciza C. Daicoviciu 113 . Foarte
recent N. Gudea într-o lucrare dedicată studierii succinte a problemei limesului Daciei romane de la Traian la Aurelian, trasa în sectorul V al
liniei de „apărare a platoului transilvan" următoarea conformaţie a fortificaţiilor romane din Munţii Apuseni, de la sud spr,e nord, din valea Mureşului pînă la Porolissum: Veţel (Micia), Abrud (presupus centru, necercetat, după TIR, L 34, 23), Bologa (Resculum), Buciumi, Românaş (Lar107

C.

Daicoviciu,

Porolissum, în RE, XXII, 1953, 265-270;

D. Tudor.
Buc., 1968, pp. 243-252.
Job· M.
Macre a, M. Rus su, I. Mi t ro fan, Şantierul arheologic Porolissum, în Mat. Arh., VIII, 1962, pp. 485-502; A 1. Cu 1 cer, I. W i n k 1 e r, Vestigii romane de la Porolissum, în Acta MN, VII, 1970, pp. 537-548.
iou l\T. M a crea, Exercitus Daciae Porolissensis et quelques considerations
sur l'organisation de la Daciae romane, în Dacia, VIII, 1964. pp. 145-160; Ş t. F e ren c zi, Dic Erforschung des rămischen Limes auf den Hăhen des Meseşgebirges,
în Dacia, XI, 1967, pp. 143-162; idem, Cu privire la apărarea hotarului de nord al
provinciei Dacia, în Satu Mare, I, 1969, pp. 91-110; idem, Cîteva precizări în l<.?gă
tură cu noţiunea de Limes Dacicus, în Apulum, IX, 1971, pp. 599-625; idem, Contribuţii la problema Limesului de vest al Daciei (Il 1). pp. 357-411.
110
E. C hi r i I ă, N. G ude a, V. Lu că ce 1, C. Pop, Castrul roman de
la Buciumi, Cluj, 1972, passim.
111
M. M acre a, Castrul roman de la Bologa. Săpături din vara anului 1936.
în ACMIT, IV, 1932-1938, pp. 197-233; N. G ude a, Limesul roman în zona castrului de la Bologa, în Acta MN, VIII, 1971, pp. 507-530; idem, Castrul roman de
La Bologa (j. Cluj), în Apulum, X, 1972, pp. 121-150; idem, Inscripţii şi ştampile
tegulare din castrul roman de la Bologa, în Acta MN, IX, 1972, pp. 413-422; idem,
Castrul roman de la Bologa. Sdpăturile arheologice din anul 1969, în Crisia, III,
1973, pp. 109-137; idem, Materiale arheologice din castrul roman de la Bologa, în
Apulum, XV, 1977, pp. 169-215.
112
Ş t. Fer e n c z i, Contribuţii la problema limes-ului de vest al Daciei
(U/3), în Acta MN, XI, 1974, pp. 23-39.
113
C. Daicoviciu, în AISC, IV, 1941-1943, p. 319.

Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană,
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giana), Romita (Certie), Mo:igrad-Citera (Porolissum), Moigrnd-Pomet (Porolissum)114.
în ce ne priveşte considerăm că limesul roman de vest al Daciei romane nu poate să urmărească o linie Micia - Abrud deoarece în felul
acesta rămin înafara Daciei romane aşezările aurifere de pe valea Crişului Alb din zona Brad-Baia de Criş-Ţebeo, care cu greu puteau fi
apărate dintr-o tabără militară situată la Abrud. Atît vechile vestigii romane, cît şi noua descoperire a unui ciniitir romcm la Brud presupun
existenţa unor fortificaţii romane pe valea Crişului Alb. În acest sens
rămînem la vechea părere că valul ele pămînt ce închidea intrarea dinspre vest în valea Crişului Alb, situat între Munţii Mama Codru la nord
şi Munţii Zărandului la sud, respectiv între Comăneşti-Tăgădău la nord
şi lercoşeni la sud, a făcut parte dintr-o linie, mai îndepărtată poate, de
apărare a zonei aurifere Ţebea-Brad în epoca romană. Prin aceasta nu
excludem existenţa altor fortificaţii, poate chiar a unui custru, cum se
bănuia încă demult, pentru apărarea acestei zone. Se credea, cu temei şi
noi mai credem şi în prezent, că un astfel de castru roman ar fi undeva
în zona Vîrfuri, în aria de trecere din bazinul Crişului Alb în bazinul
Crişului Negru. Cercetări recente au sondat o fortificaţie patrulateră, medievală116. Rămîne însă teritoriul întins dintre Vaţa de Jos-Sebiş şi Vaş
cău, unde, poate, cercetările viitoare ne vor aduce noi precizări de topografie arheologică romană.
În valea Mureşului, în apropierea Devei se afla în epoca roman.-'i
aşezarea romană de la Micia (Veţel), de unde limesul roman se îndreaptă
spre vest, pe Mureş, pe la Bulci 117 , Aradul Nou 11 8 , Sînicolau Mare, Cenad
la Partiscum (azi Szeged, în R. P. Ungară).
Micia punct militar pe valea Mureşului, unde cercetările arheologice
sistematice au început încă în perioada interbelică şi continuă şi în prezent, a stat mereu în atenţia arheologiei clasice din ţara noastră. A fost
111
N. G ude a, Limesul Daciei romane de la Traianus (106) la Aurelianus
(215), în Acta MP, I, Zalău, 1977, pp. 97-113.
115 S.
D u m i t r a ş c u, Contribuţii la cunoaşterea graniţei de vest a Daciei
romane, în Acta MN, VI, 1969, pp. 483---491. Menţionăm că iniţial am intitulat acest
articol - Un val de pămînt pe valea Crişului Alb. C. Daicoviciu care ni l-a citit
pentru a putea fi publicat în Acta MN ne-a sugerat acest nou titlu: Contribuţii la
cunoaşterea graniţei de vest a Daciei romane, pe care l-am acceptat şi sub care a

apărut
116

în

publicaţia

Cercetări

Muzeului clujean.
D. Că păţi n ă - Bucureşti. Informaţie amabilă din partea lui

R. Pop a - Bucureşti.
117
Ş t. Fer e n c zi, M. B ar b u, Cercetăriie arheologice de la Bulci şi împrejurimi, în Ziridava, X, 1978, pp. 67-80.
118
·
Et Dorne r, Urme ale Legiunii a V-a Macedonica la Aradul Nou?, în
Acta MN, VII, 1971, pp. 503~506.
119
C. Daicoviciu, Micia I. Cercetări asupra castrului, în ACMIT, III,
1930-1931, Cluj, 1~31, p. 3-43; O. F 1 oca, L. Măr g hit an, Noi consideraţii privitoare la castrul roman de la Micia, în SDlrgetia, VII, 1970, pp. 43-57; C. C. pe to 1 e s cu, Cohors li Hispanorum la Micia, în Sargetia, IX, 1972, pp. 43-49.
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cercetat castrul1 19 , templul mourilor 120 şi amfiteatrul militar::!!_ Chiar dc1că
din punct de vedere juridic Micia nu a devenit oraş 122 , prin nivelul de
vLlţă atins în aşezare, de militari şi civili, de m~teşugarii 123 şi negustorii
ce-~i desfăceau produsele pe o vastă zonă în valea Mureşului, viaţa din
aşezare nu se deosebea cu mult de cea din centrele urbane recunoscute
ale Daciei. Monumentele ~ale funerare 1 l~ indică posibilităţi materiale reale
care-i deosebesc pe locuitorii miciensi de cei ai unui sat roman, obişnuit,
din Dacia.
înainte de a încheia descrierea zonei aproape concentrice, de tip urban din estul, nordul şi sudul Munţilor Apuseni, pe valea Mureşului între
Micia şi Apulum se cuvine să mai amintim aşezarea romană şi castrul
de la Germisara (Cigmău), cu băile romane de la Geoagiu. Castrul1 2 3, băile
cu ape termale, monumentele sculpturale 126 ridică şi Germisara deasupra
nivelului obişnuit a unei aşezări rurale. Fireşte prin aceasta nu credeam
că Germisara a avut juddiceşte rangul de oraş roman. Ne gîndim la
faptul că în mod curent în lumea antică o aşezare balneară nu era accesibilă populaţiei din sate şi cătune, ci privilegiul militarilor, funcţionari
lor, proprietarilor agricoli din Dacia romană. Monumentele romane descoperite la Germisara, printr~ care şi o inscripţie găsită în ruinele
i.o
121

Idem, Te,;n,plul Maurilor din Micia, în Sargetia, II, Deva, 1941, pp. 117-12J.
V. V as i Ii ev, Amfiteatrul militar de la Micia, în Sargetia,

O. Floc a,
V, 1968, pp. 121-152.
1
n O. FI oca,
g hit an, A rămas
XXI, 4, p. 579 sqq.
m O. FI oca,

Pagus Miciensis, în Sargetia, V, 1968, pp. 49 sqq.; L. Măr Micia un „pagus" în tot timpul stăpînirii romane?, în SCIV,

Ş t. Fer e n c zi, L. Mă r g h i ta n, Micia. Grupul de cuptoare romane pentru ars ceramică, Deva, 1970, passim; L. Măr g hit an, Un
cuptor din centrul de ars obiecte ceramice recent descoperit la Micia, în Apulum,
IX, 1971, pp. 531-535· M:. G he org hi ţ ă, Opaiţele romane de la Micia, în Sargetia, XI-XII, 1974-1975, pp. 51-56.
124
L. Da vi d, L. Măr g hit an, Monumente sculpturale de la Micia (I).
în Acta MN, V, 1968, pp. 125-137; idem, ibidem, II, în Acta MN, VI, 1968, pp. 159167; M. V î r topea nu, Două morminte romane descoperite la Micia, în Sargetia,
XI-XII, 1974-1975, pp. 111-116.
125
N. G ost ar, Inscripţii şi monumente din Germisara, în Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara, Deva, 1956, pp. 57-99 (cu întreaga bibliografie pînă
în 1956); V. W o 11 man n, Monumente sculpturale din Germisara, în Sargetia, V,
1968, pp. 109-119.
1 6
~ I.
I. nu s su, Carellius Sabinus Legatus Provinciac Raetiae, în Apulum, V, Buc., 1965, pp. 551-556 şi fig. 2 Harta zonei Apulum - Ampelum - Gcrmisara; V. W o 11 man n, Două inscripţii romane din Munţii Apuseni, în Apulum,
V, 1964, pp. 591-595; idem, Activitatea arheologico-apigrafică a lui lgnatius Reinbold pe cuprinsul judeţului Alba, în Apulum, XV, 1977, p. 671-680: .. Un număr im-

presionant de inscripţii şi sculpturi romane se aflau în prime'.L' decenii ~,le veJcului
al XIX-lea la Zlatna şi împrejurimi, mai cu seamă la Pătrinjeni (azi înglobat oraşului Zlatna), pînă unde se întindea necropola Ampelum-ului antic-. Unele s-au
păstrat încastrate în construcţii de piatră din centrul Zlatnei, cilc,·a în biserici(lE')
din împrejurimi, cele mai multe însă s-au degradat şi distrus. fiind azi greu de
identificat cu cele din desenele lui Reinbold, Fodor Andras (Lugosi) sau din descrierile
sumare ale lui Neigebaur"; V. M o g a, R. Pop a, Descoperiri arheologice la Ampelum, în Acta MN, XV, 1978, pp. 213-218.
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cu ape termale, uşor radioactive, ce a devenit
moasa traducere a textului latinesc în rnmâneşte,
prof. T.A. Naum, în versurile îndeobşte cunoscute:

celebră şi prin frufăcută cu har de

23
băilor

„'fie, regină a apelor, nimfă, podoaba pădurii
Bassus, a cărui rugi tu le-ai plinit bucuros,
Ti-a dedicat, dintr-o stană de marmură, altarul acesta
Lîngă Germisara ta, pe întinsele culmi"
sînt de natură nerurală şi în măsură să îndemne pe arheologi la efectuarea unor necesare cercetări şi săpături sistematice, atît în castru, cit şi
în aşezare şi în zona băilor.
Aceeaşi viaţă de tip urban, desigur în coordonatele specifice locului,
au dus-o şi locuitorii celor două centre miniere aurifere de la Ampelum (Zlatna) şi Alburuns Maior (Roşia Montană). Oraşul - municipiu
Ampelum 1:w de unde se diriguia din punct de vedere administrativ regiunea auriferă din Munţii Apuseni este cunoscut din punct de vedere arheologiic şi pentru interesantele sale descoperiri funerare 127 discutate îndelung în literatura de specialitate 128 • Alburuns Muior 1"!J era vestit pentru
bogăţia minelor sale şi azi pentru tăbliţele cerate care l-au făcut celebru
încă din sec. al XIX-lea. Deşi a rămas din punct de vedere juridic pînă
la capătul stăpînirii romane un simplu pagus, Alburnus Maior, prin comunităţile sale de colonişti, prin viaţa sa economică şi socială nu poate
fi considerat o aşezare rurală obişnuită. Nu este obişnuită nici prin marele număr de texte lutineşti care dovedesc că mulţimile de colonişti
atrase aici de mirajul metalului galben sau de politica imperială şi care
prosperînd, poate mai anevoie, au lăsat în urma lor nu numai o viaţă
quasi-urbană romană ci şi o zonă intens romanizată, o lume latină rezultată, ca peste tot în munţi, în urma simbiozei localnicilor cu coloniştii.

Aici, în zona centrală a Munţilor Apuseni, pe lara, pe Arieş (în Ţara
Moţilor propriu-zisă din triunghiul Cîmpeni-Scărişoara-Muntele Găina),
pe Ampoi şi pe Crişul Alb, se aflau alături de centrele urbane amintite,
numeroase aşezări miniere sau cu caracter rural, pînza satelor de băşti
naşi şi colonişti din epoca romană. D. Tudor le-a grupat teritorial astfel:
Ampelum, oraşul minierilor; Aşezările miniere din ţinutul oraşului Brad;
O. FI oca, Cercetări arheologice în Munţii Zlatnei, pe dealul Botq şi
~
Corabia, în A/SC, III, 1936-1940, pp. 160-173.
1
'~ M.
Babeş, Zu den Bestattungsarten im nărdlichen Flachgrăberfeld von
Romula. Ein Beitrag zur Grabtypologie des rămischen Daziens, în Dacia, XIV, 1970,
pp. 167-206. Fig. 14/2 Grăberfelder der ethnisch-geschlossenen Gruppen-Kolonisten:
1. Cincis; 2. Casolt; 3. Calbor; 4. Zlatna; 5. lghiu.
Ic!i V.
W o 11 man, Două inscripţii romane din Munţii Apuseni, în Apulum,
V, Buc., 1965, p. 591 sqq.; Z. Mi Ie a, Sculpturi romane de la Alburnus Mai0r în
Muzeul de istorie din Tnrda, în Aplum, IX, 1971, pp. 435-441; C. Pop, V. M o g a,
I. A 1 de a, Noi medalioane funerare lucrate aparte din Dacia romană, în Acta MN.
1

IX, 1972, pp. 50~-517.
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24

Tabula Imperii Romani, L 34-35)

în felul următor:
1 Asezările miniere si rurale romane de pe valea ferii (Depresiunea
Ierii),· de.la vest de Potai~sa: 1. Băişoara; 2. Făgetul Ierii; 3. lara de Jos;
4. Măgurn ferii?; 5. Petreştii de Mijloc; 6. Petreştii de Sus; şi 7. Surduc 130 .
2. Aşezările miniere şi rurale romane de pe valea Arieşului (din Ţara
Moţilor propriu-zisă), din triunghiul Roşia Montană-Scărişoara-Abrud:
1. Sălciua de Sus; 2. Lupşa; 3. Roşia Montană-zonă (nu Alburnus Maior);
4. Bucium.; 5. Abrucl; 6. Cîmpeni; 7. Bistra; 8. Vidra; 9. Neagra; 10. Avram Iancu; 11. Scărişoara; 12. Albac.
3. Aşezările miniere şi rurale romane de pe valea Ampoiului (cu centrul la Ampelum-Zlatna): 1. Cib; 2. Almaşu Mic; 3. Techereu; 4. Almaşu
Mare; 5. Valea Dorului; 6. Zlatna zonă (deci nu oriaşul Ampelum propriu-zis); 7. Ampoita; 8. Bucerdea Vinoasă; 9. Ţelna; 10. !ghiu; 11. Tauţi;
12. Şard şi 13 Miceşti.
4. Aşezările miniere şi rurale romane de pe valea Geoagiului: (zona
Cigmău-Gumisara): 1. Săcărîmb; 2. Geoagiu; 3. Cigmău; 4. Bobîlna;
5. Rapoltu Mare; 6. Cărpinis; 7. Uroi.
5. Aşezările miniere şi rurale romane din ţinutul Bradului (din bazinul Crişului Alb şi de la nord de Mida): 1. Măgura Topliţa; 2. Hondol;
3. Barbura; 4. Trestia; 5. Hărţăgani; 6. Porcurea; 7. Poiana; 8. Crişcior;
9. Bucureşci; 10. Stănija; 11. Mesteacăn; 12. Ţebea; 13. Ribiţa; 14. Baia
de, Criş; 15. Cărad; 16. Brad; 17. Ruda Brad; 18. Căinelu de Sus;
19. Băiţa; 20. Fizeş şi 21. Căbeşti 131 •
O menţiune aparte se cuvine a fi făcută în legătură cu recenta descoperire a necropolei de la Brad 132 - ,,Ruda Muncelu" (sau Petroneşti),
Au fost dezvelite 115 morminte 133 {pare-se de tipul cu incinerare pe loc)
cu resturile cinerare depuse în groapă, alături de un bogat inventar vestimentar (fibule etc.) şi funerar (olărie, opaiţe). Cîteva stele funerare,
lucrate de metŞteri locali din gresie calcaroasă, clivată şi azi greu de restaurat şi conservat, întregesc cu date inedite, epigrafice şi onomastice,
colonizarea şi procesul de romanizare a dacilor şi noilor minieri, colonişti,
aduşi de stăpînirea romană pentru intensificarea exploatărilor aurifere.
Studiind ,atent descoperirile arheologice din Munţii Apuseni, izvoarele epigrafice, onomastica şi limba inscripţiilor şi tablelor cerate, romaniştii români C. Daicoviciu şi I. I. Russu, cei mai buni cunoscători ai ro13

° CJ.

şi

Ş

Cf., şi I.
vinciae Daciae.
131

t. Fer e n c zi, op. cit., în Acta MN, XI. 1974. p. 38, n. 203.
I. Rus su, Inscripţiile Daciei romane, I. Buc., 1975, Tabula Pro-

Necropola a fost descoperită de Bela Gh. Bozsitz, geolog la Muzeul Aurului
din Brad, în colaborare cu Adam Roşca şi Serafim Ciorogariu, fiind cercetată în
continuare, sistematic, în colaborare şi sub îndrumarea A. Rusu, muzeografă la Muzeul de Arheologie din Deva. Pentru informaţiile pe care le-am primit şi pentru
amabilitatea cu care ne-au permis studierea materialului arheologic descoperit, pe
care urmează să-l publice în curind, le aducem tuturor alesele noastre mulţumiri.
133 Informaţie amabilă din partea A. Rusu de la Muzeul de arheologie din
Deva, căreia îi mulţumim şi cu acest prilej.
132
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manităţii Munţilor Apuseni ajung la aceeaşi concluzie: rolul important
jucat de colonişti în romanizarea populaţiei Munţilor Apuseni şi în menţinerea şi perpetuarea acestei lumi latine, neolatine mai apoi:
1. ,,Colonizarea acestor ţinuturi ale Daciei cu elemente illire romanizate sau pe cale de a se romaniza n-a putut decît să accelereze procesul
firesc al asimilării băştinaşilor. Cu toată rezistenţa şi lupta pe care au
purtat-o autohtonii împotriva împilării, amestecul lor cu elementele romanizate sau neromanizate încă, a dus la însuşirea singurei limbi comune
care îi apropia pe toţi în procesul de muncă şi de luptă, a limbii latine

(s.n.S.D.). în acest proces de romanizare (s.n.S.D.) rolul illirilor mineri
colonizaţi în o formă organizată după modelul de acasă şi supuşi unei
supravegheri directe din partea administraţiei imperiale, a fost, fără îndoială, hotărîtor" (C. Daico viei u, 1961) 134 •
2. ,,Dar toate documentele „cerate" (Tăbliţele cerate dacice n.n.S.D.)
au fost şi pot fi considerate ca acte prin excelenţă ale minerilor, în cadrul
acestei importante ramuri a economiei provinciale a Daciei romane (de
interes primordial chiar pentru întregul imperiu): mineritul din zona
Munţilor Apuseni. Cum s-a spus şi este ştiut, textele tăbliţelor cerate
conţin însă, ca nişte documente de anumită structură, numeroase date şi
referinţe de caracter general, atît juridic, cit şi economic, administrativ,
6ocial-etnic, organizatoric, etc., nu numai din mediul montanistic, ci
pentru întreaga societate şi viaţă romană a provinciei Dacia, cu o remarcabilă varietate de „amănunte" a căror valoare excepţională nu poate
fi îndeajuns relevată pentru studiul istoric al vieţii provinciei carpatodanubiene în ansamblu" (I. I. Russu, 1975) 135 •
Alături de vi,aţa urbană, de cea minieră şi de tip rural din Munţii
Apuseni mai există două mari aspecte ale vieţii rurale: exploatările (fermele) agricole intensive din partea de sud şi est a Munţilor Metaliferi,
Vinţului, Trascăului, Dealul Feleacului şi Depresiunea Almăjului şi viaţa
agricolă şi pastorală a populaţiei locale dacice din Munţii Zărandului,
Codrului, Pădurea Craiului, Plopişului, Dealurile Şimleului şi din zonele
depresionare: Ţara Zărandului, Beiuşului, Depresiunea Holodului, Vadului, Barcăului şi Şimleului, trăind contemporan, paralel şi în interferenţă
cu viaţa romană organizată din zona centrală, sudică, nordică şi estică
a Munţilor Apuseni.
In acest sens ne vom ocupa în cele ce urmează, pe scurt de fermele
agricole romane cunoscute şi cercetate la poalele Apusenilor, pe malul
drept al Mureşului şi în bazinul superior al Someşului Mic, de la Veţel
la Cluj-Napoca. Între Deva şi Germisara, la poalele Munţilor Metaliferi
pe terasele înalte de pe malul drept al Mureşului au fost identificate in
13 1
·

~ării şi

C.

Dai co vi ci

li,

«Castella» dalmatarum în Dacia (Un aspect al coloni-

romanizării provinciei Dacia), în Apulum, IV, 1961, pp. 51-60, p. 58; cf.

idem, Les «Castella Dalmatarum,.. de Dacie. Un aspect de la colonisation et de la
romanisation de la provincie de Dacie, în Dacia, II, 1958, pp. 259-266.
135
I. I. Rus s li, Inscripţiile Daciei romane, I, Buc., 1975, p. 176; cf. şi idem,
Inscripţii din Dacia, în Mat. Arh., VII, 1959, pp. 871-895.
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hotarul comunei Rapoltu Mare, două villae rusticae, la locul „Sub vii" 13 G
şi pe drumul dintre Rapolt şi Bobîlna, în apropierea locului „Fîntina din
pî1·îu" s-au găsit, de asemenea, urme de la o altă gospodărie rurală romană137. Aceste ferme situate pe valea Mureşului beneficiau de o triplă
„conjuctură" de „relief" agricol: pămintul de pe terase şi din luncă (în
anii secetoşi), de zona colinară expusă mereu spre sud-est proprice pentru vii şi livezi de pomi şi de pădurea din apropiere cu lemn de foioase
uşor exploatabil şi de transportat pe Mureş şi cu păşuni întinse, ,,de vă
ratec" pe platourile montane. De altfel, în apropiere, între Rapolt şi Urai
se exploata andezitul-augit din Măgura Uroiului, aflată pe nwlul Mureşului, de unde s-a scos piatra pentru un mare număr de monumente de
la Micia. Urmele aşezării pietrarilor de la Urai au fost descoperite atît
în raza satului Urai (în zona cetăţii medievale), cit şi în hotarul Rapoltului (Sub Măgură). Mai nou a fost descoperit şi un sarcofag 138 provenind
din cimitirul aşezării de pietrari de aici.
Alte villae rusticae mai sînt semnalate lingă Teiuş, la lghiH şi alta
mai spre nord în hotarul localităţii Tibru 139 . La Aiuduo (Brucla) a fost
cercetată una dintre aceste villae rusticae ce se pare că au fost mult mai
numeroase pe toată întinderea fertilelor terac:e dintre Mureş şi poalele
sudice şi estice ale Munţilor Apuseni. Pe valea Crişului Alb, la Că
raci?1H, este de asemenea amintită, pe baza literaturii mai vechi, o fermă
agricolă romană.

Alături de aceste ferme agricole ce lucrau pămîntul arabil după metode intensive, în economia zonei miniere a Munţilor Apuseni, un rol
important l-a jucat producţia agricolă şi păstorească obţinută pe pămîn
turile agricole lucrate de daci după sistemul tradiţional şi mai ales întinsele păşuni ale Apusenilor aflate atît în Dacia romană cît şi în teritoriul controlat de romani în partea de apus şi miazănoapte, de la Arad
136

fundaţii

lncă din 1884 se cunoşteau ca provenind de pe teritoriul satului. într-o vit',
clădiri

piatră şi ţigle

romane. Cf. I. M i t ro fa n. Vilae rusticae în
în Acta MN, 1974, pp. 41-59; între anii 1958-1969, în m.ii
multe etape au fost efectuate de noi cercetări de teren identificindu-se sigur în
stîn.ga drumului Uroi-Rapolt, pe terasa de „Sub vii"' urmele întinse ale unor
construcţii romane din piatră. ln acest loc au mai fost găsite numeroase fragmente
dG ţigle romane şi piese de mozaic de la un paviment de cărămidă. Cercetări inedite
S. Dumitraşcu.
137
I. Mitro fan, op. cit., pp. 41-59.
138
A. Rusu, Un mormînt roman descoperit la Urai, în Sargetia, XIII, 1977,
pp. 539-542; pentru alte descoperiri din zonă cf. şi I. Mitro fan, Villae rusticae
în Dacia superioară (I). în Acta MN, X, 1973, pp. 127-150. pentru villa rustica de
la Deva; cf. şi C. L. Bă I u ţ ă, Lămpile romane din Muzeul Judeţean Hunedoara
- Dei,a, în Sargetia, XIII, 1976, pp. 209-228.
13
!l TIR, L 34-35;
I. I. Rus su, Inscripţiile Daciei romane, I, Buc., 1975.

Dacia

de

de

superioară (II),

Tabula Provinciae Daciae.
110

I. W i n kl e r, V.

la Aiud. Cîteva

observaţii

ţ u, A. B o r d a, Fi/la rustica de
le rusticae" din Dacia, în Sargatia,

V as i li ev. L. C h i

privind „villae -

V, 196B. pp. 59-85.
w T I R, L 34-35; I. I. Rus s u, Inscripţiile . .. , loc. cit.
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pe Mureş pma m bazinul superior al Barcăului şi Crasnei, în teritoiiul
locuit de dacii liberi, aflaţi însă sub supravegherea romană.
Noile cercetări arheologicei-\~ au pus în lumină prin descoperir-i de
suprafaţă şi săpături sistematice prezenţa dacilor de epocă romană în teritoriile vestice ale Munţilor Apuseni care nu făceau parte din Dacia
romană: la Nuşfalău 1 ~\ în Depresiunea Barcăului, la Biharea 1-i~ şi Orncleu
în bazinul Crişului Repede, la Cociuba Mare şi Ripa în Depresiunea Holodului, pe Crişul Negru şi la MorodaH', pe valea Cigherului în bazinul
Crişului Alb. Alte descoperiri au fost făcute în zona Aradului, la Cicir şi
Ceala 148 .Alături de ceramica tradiţională dacică lucrată cu mîna şi la
roată s-au descoperit tezaure monetare romane şi monede izolate 1 -l\ ceramică romană de import (terra sigillata) sau ceramică de factură romană
provincială imitată de daci (ceramică cărămizie şi negricioasă cu aspect
zgrunţuros) şi diferite pi-ese de îmbrăcăminte din metal, ustensile şi podoabe. Aceste piese nu pot fi atribuite în zona montană şi piemontană
vestică a Apusenilor al tor populaţii, deoarece neamurile germane au locuit în părţile slovace ale Carpaţilor nordici şi coboară tîrziu spre graniţa
Daciei romane 149 (buri, vandali, goţi, gepizi). Sarmaţii-iazygi nu pătrund
spre est mai departe de zona de cîmpie joasă Arad-Oradea-Săcueni 1" 0 ,
unde, de altfel, se afla o largă zonă de interferenţă culturală între iazygi
şi daci. Nu s-au făcut, pînă în prezent descoperiri sarmatice sau germanice în zona piemontană şi montană a Apusenilor.
În Apuseni, mai ales pe văile rîurilor ce curg de la est spre vest,
avînd cursul superior în Dacia romană şi cel inferior trecînd prin teritoriul locuit de dacii liberi (Mureşul, Crişul Alb, Crişul Repede) au fost
descoperite mai ales tezaure şi monede romane, alte piese din ceramică
Dumitra ş cu, Aşezări şi descoperiri dacice din vestul şi nord-vestul
~ S.
României în sec. II-IV e.n., în Lucrări Ştiinţifice, Oradea, 1968, pp. 239-256; idem,
Dacii liberi din Crişana (secolele II-IV e.n.), în Lucrări Ştiinţifice, Istorie, Oradea, 1975, pp. 5-12; idem, Dacii liberi din vestul şi nord-vestul României (sec. IIIV e.n.) în Crisia, 1977, pp. 65-76.
143
Cercetări de teren în zona actualului ştrand termal. Inedite.
144
Săpături arheologice sistematice S. Dumitraşcu. Materialele arheologice se
păstrează în Muzeul Tării Crisurilur Oradea.
145
S. Du mit r'a ş cu, Note privind istoria Oradiei în epocile: dacică, romană
şi veche românească, în Lucrări Ştiinţifice, Seria B, Istorie, 1977, pp. 21-27.
146
Idem, Cercetări arheologice în Depresiunea Holodului (I). Săpăturile de la
Cociuba Mare, j. Bihor, în Crisui, III. 1973, pp. 139-159; idem, Cercetări arheologice în Depresiunea Holodului (II). Săpăturile arheologice de la Tinca-Rîpa (jud.
Bihor) în Lucrări Ştiinţifice, Istorie, 1972, pp. 49-67.
147
S. D u m i t r a ş cu, D. M ă 1 ăi e s c u, F l. D u d a ş. Aşezarea dacică de
la Mdroda din sec: 11-IV e.n1, în Lucrări Ştiinţifice, Seria B, Oradea, 1970, pp.
14

161-167.
148

S.

Du m i t r a ş cu, Dacii liberi din Crişana (sec. II-IV e.n.J, în Crisia,

1977, pp. 65-76.

149
S. Du m i t r a ş cu, Dacii şi neamurile germanice din nord-vestul Daciei,
în 'Semicentenarul P.C.R. :în Bihor, Oradea, 1971, pp. 359-381.
150
E. D i:i r n e,r, Dacii şi sarmaţii din secolele 11-111 e.n. în vestul României, în Apulum, IX, 1977, pp. 681-692,
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sau metal. Aici avem de-a face cu o circulaţie firească de-a lungul rîului,
reflectînd legăturile umane de vecinătate între comunităţile dacice din
vest şi cele pe cale de a deveni daco-romane din Dacia romană.
Mai exi,stă însă şi o circulaţie comercială, la fel de firească, dar ea
implica relaţii ,apropiate dar şi mai îndepărtate dintre comunităţile de
acelaşi neam din Dacia romană şi dacii liberi sau dintre comercianţii
Daciei romane şi alte neamuri sau comunităţi. Se vorbeşte de un drum
de la iazygii dintre Dunăre şi Tisa, spre Dacia romană. Cercetăriile efectuate pînă în prezent, prin descoperirile existente şi după datele oferiite
de izvoarele literare s-au gîndit că acest drum ar putea fi jalonat pe valea Mureşului 151 , pe valea Crişului Repede 152 sau chiar mai spre nord pe
aliniamentul Porolissum Şimleul Silvaniei-Săcueni1 53 , spre vest la
iazygu şi Dunărea mijlocie romană 154 •
Indiferent care dintre ele se va dovedi a fi cel adevărat sau vor fi
toate la un loc folosite cu diferite prilejuri, cert este că descoperirile
romane indică legături pe valea acestor rîuri, legături care ţeseau relaţiile
culturale dintre comuni,tăţile săteşti şi păstoreşti aflate fie în Apusenii
aflaţi în Dacia romană, fie în Apusenii vecini aflaţi în afara graniţelor
Daciei romane.
Alături de aceste legături comerciale sîntem obligaţi să amintim şi
legăturile economice dintre cele două „versante", estic şi vestic, ale Apusenilor, întreţinuie de păşunatul de vară şi de iarnă a turmelor de vite,
mai ales de oi, care aveau nevoie de iarba din depresiunile vestice ale
Apusenilor - Zărand, Beiuş-Holod, Vad, Suplacu de Barcău, Şimleului,
şi care nu erau atît de întinse în estul Apusenilor, cum bine poate observa oricine priveşte atent o hartă a regiunii montane. Spre o astfel de
concluzie ne duce şi amintita de noi mai sus descoperire de la Micia 155 •
Inscripţia pomeneşte aici un conductor ce percepea aici impozitul de la
păstorii daci ce mergeau cu oile în depresiunile intra montane din vecinătatea hotarelor Daciei romane. Aceşti conductores pascui et salinarum,
151
L. M ă r g h i t a n, Consideraţii referitoare la drumul comercial roman
de pe valea Mureşului inferior, în Ziridava, IX, 1978. p. 49 sqq.
152
S. D u m i t r a ş cu, A existat un drum de la Aquincum (în Panonia romană) la porolissum (în Dacia romană) pe Crişul Repede?, în Lucrări Ştiinţifice,
Seria B, Oradea, 1974, pp. 5-8.
153
In Muzeul Ţării Crişurilor se păstrează ca provenind din Săcueni (din colecţii şcolare şi particulare) mai multe piese romane (două opaiţe Inv. nr. 9761 şi
Inv. nr. IO 775, ulcioraşe, vase), ce ar putea, eventual, sugera mai concret şi un

drum prin aceste părţi din nordul Daciei romane.
154
I,. Fer e n c zi, Opinii vechi şi noi în legătură cu drumurile intre Dacia,
Pannonia şi Moessia Superior prin Barbaricum, în Tibiscus, III, 1976. pp. 111 sqq.
155
N. G ost ar, op. cit., p. 36 „Contactul dintre păstorii daci din provincie,
de acum romanizaţi, cu păstorii daci din sfera provinciei a putut duce la înrudiri
familiale şi totodată a făcut ca elemente de cultură romană şi vorbirea limbii latine să fie răspîndite în afara limitelor imperiului. Cu alte cuvinte, nu se poate exel ude posJbilitatea ca păstorii daci romanizaţi să fi fost cei care au avut un rol
de seamă în răspîndirea romanităţii în sfera limitelor provinciei şi să fi contribuit
într-o măsură (pe care nu o putem încă cunoaşte) la romanizarea dacilor din Moldova, ca şi a celor din Crişana şi Maramureş".
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amintiţi la Apulum, Micia, Domneşti (jud. Bistriţa Năsăud) şi Sînpaul
(j. Harghita) pledează în favoarea legăturilor economice şi culturale dint!·e
dacii romanizaţi din Dacia şi cei din preajma provinciei romane. In
această parte de centru-vest a Apusenilor se află şi cîteva descoperiri arheologice care reflectă simbioza daco-romană pe valea Mureşului, a
Crişului Repede şi în zona Munţilor Meseş (cu versantul estic în Dacia
romană şi cel vestic „la" dacii liberi din Crişana).
Această realitate arheologică a fost observată încă acum mai bine
de un sfert de veac, prezenţa dacilor sub romani, în castre, aşezări, cimitire şi legăturile acestor daci cu cei aflaţi în preajmă, sub dominaţia
romană „indirectă": ,,La ceramica de tipo autoctono non manca neppure
negli abitati puramente romani: (a Cristeşti vicino a Tîrgu Mureş, nei
castri di Rîşnov (messo alla luce da M. Macrea), Bretcu (Em. Panaitescu),
Comălău, Micia, ecc.). Nemmeno l'arte plastica dei monumenti funerari
romani e priva di caratteristiche autoctone (cf. Le probleme, p. 33). La
stessa cosa şi constata anche in Oltenia. Una vita dacia fiorente hanno
le regioni non sottoposte diretta dominazione romana (Valacchia, Transilvania orientale, al di la della catena <lei „castra" (teITa di Carpi) e Moldavia), ma strettamente legate alla romanita della Dacia e della Mesia
inf." (s.n.S.D.). Non puo esser scuza significato il fatto che quasi tutti gli
abitati romani della Dacia-che conservano molto spesso anche l'antico
nome dacico. ,,Apulum, Potaissa, Napoca, Porolissum, ecc. - şi trovano
su antichi abitati dacica (v. Gooss, Chronik, passim)" (C, Daicoviciu,
Hl-l3)15G_
în castrele cercetate in Munţii Apuseni, pe grnniţa nordvestică a
Daciei romane, ca şi la Micia, a fost descoperită ceramică dacică, alături,
desigur, de ceramica romană provincială, fapt ce dovedeşte prezenţa dacilor în zonă, sub romani, în armata romană şi chiar în cetăţile (castrele)
romane de la Bologa 15 şi Buciumi. încercînd să explice aceas:tă descoperire arheologică, doi din autorii monografiei Castrul roman de la Buciumi,
E. Chirilă şi N. Gudea (1972) scriu: ,,Prezenţa vaselor dace de epocă romană în castru atestă atît prezenţa autohtonilor daci ca soldaţi în castru,
cît şi existenţa în apropierea castrului a unei, sau unor, comunităţi dace
sau daco-romane. Remarcăm că această ceramică se găseşte peste tot în
castru, dar cu deosebire în bărăci, pe toată adîncimea ,stratului de locuire, alături de material arheologic de factură romană. Se constată o
influenţă reciprocă între ceramica de tradiţie dacică lucrată cu mîna şi
cea provincială roma:nă, lucrată cu roata. . .. Materialul arheologic din
castru în totalitatea lui arată că aici se desfăşoară o viaţă romană intensă
şi complexă ale cărei forme se difuzează în mod necesar pe o arie largă
asupra autohtonilor daci, care, în lumina descoperirilor, ne apar mult
106

C. Daicoviciu, La Transilvania nell'antichita., Buc., 1943, pp. 105-106;
cf. şi M. M acre a, Viaţa în Dacia romană, Buc., 1969, p. 260.
15
i 1 N. G ude a, Ceramica dacică din castrul roman de la Bologa (j. Cluj),
în Acta MN, VI, 1969, pp. 503-508.
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Observaţiile aduse de noi în discuţie, bazate pe ce1·cetări arheologice
atente, ne înfăţişează umanitatea dacică şi daco-romană a Munţilor Apuseni ca pe o lume romanică în devenire, trecînd gradual în spaţiu şi timp
de la faza de comunitate dacică şi romană, la cea daco-romană de tiine
stătătoare, bazată pe realităţile geografice în care se desfăşura şi pe cele
umane care luau parte la un proces ireversibil - rom.nnizarea şi continuarea acestui proces prin populaţia romanică (daco-romanică) asupra
dacilor încă neromanizaţi şi după 275 .e.n. - aceştia fiind astfel romanizaţi de romanici, adică romanicizaţi1 5 D.
în ce ne priveşte considerăm Munţii Apuseni ca o regiune unică,
care deşi marcată de „graniţă" (care de altfel pînă acum nu a putut fi
trasată precis pe teren!) nord-sud de la 1\/Iicia la Bologna, a avut o viaţă
proprie în care populaţia locală dacică a devenit gradual populaţie dacoromanică, cuprinzînd fireşte şi versantul vestic al Apw;enilor cu zonele
sale depresionare. Astfel, nu se mai poate pune atît de rigid problema
dacilor din Crişana, deoarece mai bine de jumătate din această provincie
făcea parte geografică din Munţii Apuseni, fiind la început o unitate umană
(şi lingvistică dacică) şi devenind prin romanizare o unitate umană (!;,i
lingvistică) nouă, daco-romană adică de la un moment dat românească.

Pe de altă parte, pe plan geografic şi istoric mai larg, în cadrul Daciei romane, a provinciilor romane dunărene (Pannonia, Moesia, Dacia)
Munţii Apuseni, daco-romanitatea din Munţii Apuseni, a jucat rolul unei
plăci turnate între regiunile ce vor deveni mai tîrziu provinciile româneşti -- Transilvania, Bănat, Clişana şi Maramureş.
Descoperiri daco-romanice

şi româneşti

Descoperiri arheologice mai vechi sau mai noi, analizate atent, dovedesc în unanimitate continuitatea vieţii daco-romane, a romanicilor, în
întreg cuprinsul Munţilor Apuseni. Ele au fost mai bine sesizate în fosN. G ud ca, V. Lu c ă c e l, C. P o p, Castrul roman ele la
la cercetarea limesului Daciei Porolissensis, Cluj, 1972, p. l::?1.
159
S. Dumitra ş cu, Romanizare, romanicizare, românizare, în Crisia, n·.
1974, pp. 19-27; cf. şi excelentul studiu al lui C. Daicoviciu, Unele consideraţii cu privire la etnogenez.'a poporu/JUi ,romn, în Sargetia, III, Deva, 1956, p. 5-9, p. G:
1 8
''

E. C hi rilă,

Buciumi.

Contribuţii

„Cristalizarea unei comunităii de oameni, în mijlocul societăţii atît de pestriţe
din punct de vedere etnic, cum e aceea a regiunilor carpato-danubiano-balcanice în
mileniul prim al erei noastre, ca popor român, e rezultatul, în definitiv, al unei acţiuni polivalente şi generale, desfăşurate în cuprinsul imperiului sclaYagist roman.
a romanizării. Se impune prin urmare studierea pe un plan larg a aceste romanităţi de pe teritoriul întins din sud-estul Europei; condiţiile în care s-a extins, formele în care s-a exercitat şi s-a impus această romanizare în diferitele regiuni al€
teritoriului carpato-balcanic" (v. şi remarca critică, nu: ,,exclusiv în Dacia Traian,:n.
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tele aşezan romane, dar nu lipsesc nici din vestul Apusenilor, din fostul
teritoriu neînglobat politic Daciei romane. Sînt descoperiri din sec. IV
c.n. cu vădit caracter local, rnmane, unele de factură paleo-creştină, deo:--,ebite de ale neamurilor germanice ce au pătruns cu vremea în aceste
părţi ale Daciei. Desigur fără să se excludă anumite interferenţe, inJluenţe, atingeri şi preluări reciproce de elemente de cultură materială.
Cele mai bogate vestigii au fost descoperite, pînă în prczen t, la
Napoca, atît în teritoriul vechiului oraş rnman 11; 0 , cit şi în mediul rural
{Mănăstur)H". Ve:-;tigiile arheologice de L1 Cluj-Nupoca (mormintele ele
inhumatie din Str. Plugarilor, datate după retragerea aurelian[1) ~i cele
de la Bctciu 1G:! (cu morminte ele incinerc1ţieJ, ne do\·edesc că în cadrul aceloraşi comunităţi daco-romane se menţin elemente de cultura spirituală
neuniformizate. Este comună însă ceramica de factură romană provincială, negricio:1să, lucrată la roata rapidă, cu aspect zgrunţuros. Urna din
mormîntul 1 de la Baciu are analogie în vasul descoperit în mormîntul
d2 pe str. :rn Decembrie din Cluj-Napo~·arn:i, element comun ce lca.'5ă
populaţia rnrală de cea urbană de după retragerea autorităţilor rnmane
din Dacia.
Descoperiri asemănătoare s-au făcut în vatra şi zona oraşului Apulun:,'GI Alba Iulia, datînd de la sfîrşitul secolului al III-lea pînă în
secolul al VI-lea e.n. Şi aici apar descoperiri de factură paleocreştinărn:;_
Urme ale populaţiei daco-romane din sec. IV e.n. au mai fost scoase la
iveală în zona fostului oraş roman Porolissum (Moigrad) 166 , 'la Ampelum
(Zlatna)u;î, în fostul castru de la Gilău 168 şi la Arad 16!l_ Acestora li se
adaugă alte numeroase descoperiri, constînd mai ales din monede de
bronz, cu valoare comercială ( Apulum, Napoca, Porolissum, Potaissa,
Micia) şi obiecte paleocreştine (Potaissa, Lipova) 170 •
160
W. W o 1 s k i, Sur la datation des tombes romaines de Cluj, Str. Plugarilor
în Apulum, IX, 1971, pp. 585-597; I. Hi ca - C î m peanu, Cu privire la unele
morminte romane tîrzii de la Napoca, în Acta MN, XIV, 1977, pp. 221-237.
161
I. Hi ca, Urme de locuire din secolul al /V-lea la Cluj, în Acta MN.
162
H. Daicoviciu, N. V 1 as sa, Consideraţii privind unele descoperiri
arheologice din zona Cluj-Napoca, în Acta MN, XI. 1974, pp. 5-18.
163
H. Da d co viciu, Napoca romană, în Istoria Clujului, Cluj. 1974, pp.
46-49.
1 1
'·' A t
Pop a, Alba Iulia între sfirşitul secolului al IIJ-lea şi secolul al
VI-lea, în Alba Julia 2000, Alba Iulia, 1975, pp. 103-108.
lu, C. L. B ă 1 u ţ ă, O lampă paleocreştină de la Apulum, în Apulum, IX,
1971, pp. 701-704.
16
P ro tas e, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi
'; D.
numismaticii, Buc., 1966, p. 119.
m Idem, Considerations sur la continuite des daco-romains en Dacie postaurelienne, a la lumiere des recherches archeologique et numismatique în Dacia
VIII, 1964, pp. 177-193.
'
'
168
D. I sac, Monede postaureliene de la Gilău, în Acta MN, XV, 1978, pp.
251-254.
169
F 1. Dud a ş, Un mormînt autohton din secolul III-IV e.n. descoperit
la Arad-Grădişte, în Ziridava, V, 1975, pp. 13-21.
170
D. Pro tase, Problema continuităţii în Dacia ... , pp. 144-170.
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Caracteristice pentru sec. IV e.n. sînt descoperirile de fibule de tipul
cu capete de ceapă, unele avînd şi semnificaţie creştină. Sînt fibule romane care au fost găsite mai ales în aşezările romano..Jbizantine de pe
Dunăre şi în Dobrogea (Moesia). Demn de remarcat este faptul că ele
apar şi în Transilvania la Apulum - Alba Iulia şi Potaissa - Turda,
desemnînd o populaţie romanică ce continuă să locuiască în aşezările
romane şi să aibă legături cu lumea romano-bizantină de pe Dunăre
şi de la sud de Dunăre. Una din cele mai importante descoperiri de fibule de acest tip s-a făcut la Micia (Vetel), devenită celebră prin inscripţia
sa latină (QVARTINE VIVAS) 1 i 1 • Fibule cu capete de ceapă 'S-au mai gă
sit însă şi în partea de vest a Munţilor Apuseni, la Oradea, Mişca, Cadea,
Chesereu, dovedind legăturile populaţiei locale de aici 'CU lumea romanică
şi apartenenţa ei la cultura romano-bizantină de factură creştină 172 •
In secolul al IV-lea se face simţită prezenţa, în zona periferică a
Apusenilor, a triburilor germanice şi a hunilor. Nici unii, nici alţii însă
nu vor pătrunde în zona centrală a Munţilor Apuseni. Descoperirile de
factură germanică veche au fost făcute în zona Arad şi Oradea, pe Mureş
(în zona Alba-Teiuş-Aiud) şi pe Someş (în jurul Clujului). Unele infiltrări se resimt şi în vest în Depresiunea Holodului, Balcului şi Simleului. Dintre acestea se remarcă un ,grup de descoperiri din sec. IV-V e.n.
din partea de nord-ves a Apusenilor, constînd din cele două tezaure de la
Şimleul Silvaniei 1 ; 3 şi din tezaurul de la Tăuteni 1 i 4 • Al doilea grup se
află în preajma Napocei romane, la Someşeni 175 şi Apahida 1 i 6 . Geografic
şi istoric-arheologic această grupă de descoperiri este în afara zonei Apusenilor. Aceste tezaure datează din sec. IV-V e.n.
Descoperirile arheologice din sec. IV e.n., de factură daco-romanică,
pomenite mai sus, şi deosebite de tezaurele aparţinind elementelor migratoare, germani (vandali, goţi, gepizi) şi huni, au relevat existenţa unei
reţele de descoperiri autohtone, romanice din sec. V-VI e.n.
m M. Macre a, Une nouvelle inscription latine de Dacie datant du JVe
siecle, în Dacia, II, 1958, pp. 467-472.
172
S. Dumitra ş cu, Fibule romane de tipul cu „capete de ceapă" descoperite în Crişana, în Crisia, VI, 1976, pp. 35-60.
173
R F 1 ore s cu, I. Mic 1 ea, Tezaure transilvane, Buc., 1979, pp. 41-45;
N. Fettich, Dar zweite S chatz von Sziltigysomly6, în Arch Hung, VIII, 1932,
passim.
174
S. Dumitra ş cu, TezaUJrul de la Tăuteni - Bihor, Oradea, 1973, passim; cf. pentru descoperirile cu ceramică stampată S. Dumitraşcu, Z. N a n a s i,
Ceramică descoperită la Gheneta, j. Bihor, în Satu Mare, II, 1972, pp. 227-236.
175
K. Hore d t, D. Pro tase, Tezaurul de aur din epoca migraţiilor de
la Cluj-Someşeni, în Acta MN, VII, 1970, pp. 185-199.
t 7G H. Fin a 1 y, Az apahidai lelet,
în Arch. Ert., IX, 1889, pp. 305-320;
Hore d t, D. Pro tase, Dos zweite Fii.rstengrab von Apahida (Siebenbii.rgenJ,
în Germania, 50, 1-2, 1972, pp. 174-220.
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Astfel în trei puncte concentrice din zona Apusenilor, la · Floreşti
(Cluj)rn, Sînmiclăuşi1 78 (lîngă Alba Iulia) şi Bihc1reu 17 u, lîngă Oradea, la
poalele Munţilor Plopişului, au apărut aşezări cu descoperiri aparţinînd
populaţiei autohtone daco-romanice. Unitatea culturii materiale (în special a ceramicii) cu cea descoperită în Muntenia de tip Ciurelu---Ipoteşti
-Cîndeşti, deosebirea netă de ceramica ,germanică (gepidică) şi mai apoi
de cea slavă timpurie, execuţia tehnologică legată de cea a epocii romane
provinciale, dovedesc în mod concret că ea aparţine populaţiei romanice
a Daciei, în cazul nostru a Munţilor Apuseni din sec. V-VI e.n., dinainte
de contactul cu lumea slavă.
H. Daicoviciu scrie următoarele despre materialul ceramic din aşe
zarea de la Floreşti: ,,Cercetările recente au pus însă în lumină, în zona
Clujului, şi vestigiile contemporane ale populaţiei autohtone. La Floreşti,
pe malul stîng al Someşului Mic, se află dispusă pe mai multe terase,
o întinsă aşezare din sec. V-VI, asemănătoar~ ca inventar binecunoscutei aşezări de la Moreşti. Ar fi necesară efectuarea cît mai grabnică de
sondaje arheologice în acest punct," şi continuă să precizeze în ce constă
specificul acestei aşezări, cu material ceramic asemănător celui descoperit
de noi la Biharea în nivelul sec. V-VI: ,,Fragmentele ceramire culese
provin de la vase de mici dimensiuni, cu fundul retezat drept, cu buzele
rotunjite şi umărul adeseori decorat cu caneluri circulare, paralele. Folosirea roţii cu turaţie rapidă şi a unei arderi excelente, reducătoare, pledează în sensul unei moşteniri a tehnicii olăriei din epoca romană tîrzie.
Lipsa ceramicii „stampilate" (specific gepidă) e un argument în plus pentru a vedea o populaţie locală în oamenii aşezării de la Floreşti 180 • Au
apărut astfel limpede, concret, vestigiile populaţiei romanice din zona
Apusenilor (Floreşti-Cluj, Biharea), care deşi provin din aşezări situate
în fosta provincie (Floreşti) şi din zona dacilor liberi (Biharea), dar din
aceleaşi hinterland al Apusenilor sînt analoage şi indică o populaţie locală, daco-romanică 181 •

Peste această populaţie daco-romanică, se adaugă în anumite enenclave elemente slavo-avare la începutul sec. VII e.n. Prezenţa populaţiei autohtonul a fost pusă în valoare de cercetările arheologice recente
care au adus în circuitul ştiinţific importante descoperiri de ceramică
românească făcută în diferite aşezări din Munţii Apuseni. Este ceramică
cu aspect zgrunţuros, lucrată la roată şi ornamentată cu striuri, benzi de
linii simple sau în val. Este o ceramică ce continuă în noile condiţii ce177
_H. D_a i ~ o viciu, Teritoriul napocens în epoca migraţiilor (sec. V-IX),
m Istoria Clu3ului, Cluj, 1974, pp. 50-53.
178
G h. An g h e 1, M. B 1 ă j an, Săpăturile arheologice de la Sînmiclăuş
(cam. Sona, jud. Alba), 1974, în Apulum, XII, 1977, pp, 288-297.
179
S. Dumitra ş cu, Descoperiri arheologice din sec. V-VI. e.n. de la
Biharea, în Ziridava, X, 1978, pp. 81-86.
180
V. nota 177, supra.
181
Cf. şi D. P rota se, La populat ion daco-ramai ne en Transylvanie et dans
le Banat (depuis l'abandon de la Dacie jusqu'iL la venue des Slaves), în Dacoromania. Jahrbuch filr ostliche Latinitiit, 3, 1975-1976, Freiburg-Miinchen, pp. 51-56.

•

https://biblioteca-digitala.ro

48 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _S_e_v_e_r_D_I_lm_it_r_a..,_~c_u_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_1

ramica daco-romanică r:.egricioa-;ă cu aspect zgrunţuro:.;, pomenită mai
su-;. Astfel de descoperiri s-au făcut în peştera Călăţea 18 J (satul Călăţea,
corn. Aştileu, j. Bihor) pe valea Crişului Repede, la poalele Munţilor
Pădurea Craiului şi în peştera „Sura de Mijloc" (sat Crăciuneşti, corn.
Băiţa, j. Hunedoara) 18 :3, în apropiere de Brad, pe valea Băiţei, în Munţii
Metaliferi.
Descoperiri similare înşirîndu-se cronologic între sec. VII-XI au
mai fost făcute la Suplacu de Barcău (j. Bihor), în depresiunea cu acelaşi titlu, pe valea Barcăului, la poalele Munţilor Plopişului, '1a Biharea
în staţiunea arheologică recunoscută de la poalele aceloraşi munţi, pe
grindul aflat pe interfluviul dintre Barcău şi Crişul Repede, la Ripa,
j. Bihor, pe Crişul Negru 'în Depresiunea Holodului, la Beliu, j. Arad,
la poalele Munţilor Mama Codru în Depresiunea Zarandului şi la Moroda
(j. Arad) pe valea Cigherului, la poalele Munţilor Zarandului. Majoritatea
ceramicii româneşti descoperite în aceste zone depresionare, la poalele
vestice ale Apusenilor 18 4, provine din aşezări situate pe terasele unor
rîUl'i sau pîrîuri, în zona bine împădurite, unele cu reale posibilităţi de
dezvoltare permanentă sau îndelungată în condiţii geografice specifice, de
eele mai multe ori aflate în focuri relativ izolate, mai greu accesibile
în caz de atac rapid şi frontal sau de trecere fortuită.
La Dorolţu (corn. Aghireş, j. Cluj), în zona deluroasă de la poalele
Munţilor Gilăului, între Cluj şi Huedin, s-a făcut o descoperire din sec.
VI-VII, considerată ca una din cele mai vechi descoperiri slave din
Transilvania 185 . Descoperirea nu este importantă numai din acest punct
de vedere ci şi datorită faptului că prin cultura materială descoperită,
ceramica (specifică etnicului .s1av, în cazul în care atribuirea etnică a
fost bine operată) deosebeşte net acest tip de descoperiri de cele găsite
de slavi la pătrunderea lor în aceste părţi ale Transilvaniei. Astfel, ceramica de la Dorolţu este lucrată cu mîna, avînd bune analogii în ceramica avaro-slavo-gepidă (grupul Tisa) şi în cea slavă de tip PragaJi tomir-Korceak. Ceramica populaţiei romanice, descrisă de noi mai sus
după H. Daicoviciu, este lucrată cu roata în maniera tehnologică a ceramicii romane provinciale tîrzii şi romano-bizantine. Descoperirile de tip
Dorolţu şi în general descoperirile de tip Praga-Korceak ne arată factura
şi specificul ceramicii slave, iar cele de tip Cluj-Floreşti-Sînmiclăuş
Biharea ne arată factura şi specificul ceramicii romanice, a populaţiei
autohtone. Faptul că în necropolele tumulare de la poalel Munţilor Apui,:: S.
Dumitra ş cu. Ceramică românească descoperită în Crişana (sec.
\'III-XI), în Crisia, VIII, 1!!78, p. 61.
m I. An dr i ţoiu, Descoperiri arheologice la Crăciuneşti (cam. Băiţa, jud.
llunedoara), în Apulum, XVI, 1978, pp. 55-71, Pl. 111/7-14.
rn 1 S. Du mitra ş cu. Ceramică românească descop,zrită în Crişana (sec.
\'III-XI). în Crisia, VIII, 1978. pp. 51-111; cf. şi M. Comşa, Unele date priuind
n!giunile din nord-vestul României în secolele i· - I X, în Centenar Muzeal Oră
dean, Oradea, 1972, pp. 209-213.
185
St. Fer e n c zi, O descoperire slauă timpurie în Transilvania, în Acta
MN, VII, 1970, pp. 565-573.
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seni, la Nuşfalău 186 (Munţii Plopiş) şi Someşeni 1 R 7 (zona piemontană a
Munţilor Gilăului) a fost descoperită ceramică locală lucrată la roată,
în morminte avaro-slave şi respectiv slave, dovedeşte că după un secol,
un secol şi jumătate, în aceste părţi sau în altele mai îndepărtate unde
au venit în contact cu populaţia romanică, slavii au preluat noul tip de
ceramică, al populaţiei autohtone găsite de ei la pătrunderea şi trecerea
lor spre Peninsula Balcanică sau mai puţini rămînînd în noile teritorii şi
asimilîndu-se cu vremea populaţiei locale, româneşti, după o perioadă de
con vieţuire şi in terf eren ţe culturale 188 .
Cercetările arheologice efectuate pe cursul mijlociu al Mureşului 11 '\
la Deva şi în împrejurimi rno, 'la Alba-Iulia 191 , Biharearn 2 sau în zona
Aradului 193 , observarte atent, coroborarte cu vechile descoperiri şi cu noile
cercetări ale istoriografiei româneşti şi europene explică concret continuitatea populaţiei autohtone, romanice şi româneşti în sec. IV-XI e.n.
în Munţii Apuseni. Este pînza populaţiei autohtone, ron:âneşti şi românoslave care în sec. IX-X va con:.;titui baza etno-demografică a organizădi
politice româneşti de dinainte de pătrunderea maghiarilor în Crişana,
Banat şi Transilvania.
în ce ne priveşte considerăm că popula 1,ia rom{measd a Munţi:or
Apuseni, în întinderea geografică arătată la începutu~ lucrării, ilustrată
prin materialele arheologice pomenite de noi mai sus, va fi cea care, în
primul rînd, a făcut ca două din cele trei voievodate-româneşti sau româno-slave - să-şi aibă centrele ~au cetăţile mai importante în zona
Apusenilor, la Biharea 1a3 , la poalele Munţilor Plopişului, la Cluj-Mănăs
tur194, la poalele Munţilor Gilăului şi mai spre est la Dăbka (în afara
zonei Apusenilor). Spre sud-est un astfel de rol pare a-l fi jucat voie186
M. Comşa, Săpăturile de la Nuşfalău (r. Şimleu, reg. Oradea), în Mat.
Arh, VII, 1961, pp. 519-529.
1 7
s- M. Marc a, Necropola slavă de la Someşeni, în Mat. Arh. V, 1959, pp.
519-529; idem, în Mat. Arh., VI, 1959, pp. 515-522; idem, în Dacia II, 1958, pp.
351-370.
188
Cf. K. Hore d t, Ţinutul hunedorean în secolul (secolele) IV-XII, în
Sargetia, III, 1956, pp. 101-116.
189 L.
Măr g h i ta n, Vestigii arheologice ulterioare veacului al JV-lea descoperite pe cursul mijlociu al Mureşului, în Crisia, IV, 1974, p. 33-37.
190
I. An d r i ţoi u, I. Petru A 1 b u, Deva şi împrejurimile în sec. IV-XIV,
în Sargetia, VI, 1979, pp. 57-71.

191 Al. Pop a, Materiale din perioada de trecere la feudalism în zona ora,{Ului Alba-Iulia, în Apulum, IV, 1961, pp. 221-232.
rnz S. Dumitra ş cu, L. Borcea, Sondajul arheologic din iulie 1973 în
cetatea de la Biharea, în Crisia, IV, 1974, pp. 57-64.
193
M. Rus su, Cetăţile transilvănene din sec. IX-XI şi importanţa lor istorică, în Ziridava, X, 1978, pp. 159-171.
19
~ Ş t.
P a ş cu, Clujul medieval. Aşezarea intărită şi cea sătească pînă la
sfîrşitul secolului al XII-lea, în Istoria Clujului, Cluj, 1974, pp. 55-66.
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vodatul de la Bălgrad--Alba-Iulia 195 în primele sale faze de constituire.
Nu este exclus ca alte nuclee de acelaşi tip să fi luat naştere din aceleaşi motive în jurul Aradului1 96 (la poalele Munţilor Zarandului) sau în
perimetrul Munţilor Meseş, la Moigrad-Zălau.
Arheologul clujean M. Rusu, cercetător neobosit al vestigiilor prefeudale şi feudale timpurii din Transilvania, Banat şi Crişana scria în
acest sens: ,,Cetăţile cu valuri de pămînt şi şanţurile de apărare corespunzătoare din prima grupă pot fi atribuite primelor formaţiuni politice
româneşti ale lui Gelu, Menumorut şi Glad (s.n.S.D.). Că ele au fost con,struite de către români şi slavi, care la această vreme nu erau încă asimilaţi în totalitate, ne-o confirmă chiar relatările lui Anonymus despre
aceste voievodate. Astfel de pildă despre voievodatul lui Gelu, ducele
românilor (dux Blacorum), se spune că era în Transilvania (terra Ultra
Silvana), dar despre graniţele acestui voievodat nu se dau precizări decît
in partea lui dinspre nord-vest. Nu ar fi însă exclus ca tocmai cetăţile
de pămînt de la Moigrad, Cuzdrioara, Şirioara, Dedrad, Chinari, Moreşti
şi Moldoveneşti să contureze limitele voievodatului lui Gelu, iar cetatea
lui de scaun (castrum suum iuxta fluvium Zomus positum) să fi fost la
Dobîca sau la Cluj-Mănăştur, situate aproximativ la mijlocul voievodatului. Merită de asemenea subliniat faptul că Anonymus, respectiv Paul
episcopul Transilvaniei precizează că Gelu era român (quidam Blacus),
iar locuitorii ţării erau români şi slavi (Blasii et Sclavii). Cetatea Sătma
rului, Biharea şi cetatea Zărandului sînt pomenite de Anonymus ca fă
cînd parte din teritoriul voievodatului lui Menumorut" 19 i, încadrînd în
rn:; K. Hore d t, Voievodatul de la Bălgrad-Albă-Iulia, în SCIV, V, 1-2.
1954, p. 487-490; I. Berciu, Descoperiri din epoca feudală timpurie fn raionul AlbaIulia. în Mat. Arh., IV, 1957, pp. 335-360; K. Hore d t, Die Ansiedlung von Blandiana ... , în Dacia, X, 1966, pp. 261-289; G h. An g he I, Noi descoperiri arheologice în legătură cu aşezarea feudală timpurie de la Alba-Iulia, în Apulum,
VII, 1. 1968, pp. 469-483; idem, Oraşul Alba-Iulia şi împrejurimile lui în a doua
jumătate a mileniului I, în Alba Iulia 2000, Alba Iulia, 1975, pp. 108-115.
196
E.. Dorne r, Cercetări şi săpături arheologice în judeţul Arad, în Mat
Arh, IX, 1970, pp. 445-464; M. Z drob a, M. Barbu, Săpăturile arheologice de
la Felnac şi Vladimirescu, în Ziridava, VI, 1976, pp. 47-56; V. Boronea n ţ, Sondajul arheologic privind feudalismul timpuriu de la Zăbrani - ,,Sătut", în Ziridava,
VI, 1976, pp. 57-69; E. G I ii c k, Unele informaţii provenite din cronicile medievale
referitoare la zona Aradului (sec. VIII-X), în Ziridava, VI, 1976, pp. 73-87; idem,
Contribuţii cu privire la istoria părţilor arădene în epoca ducatului lui Ahtum, în
Ziridava, VI. 1976, pp. 89-116; G K ova c h, Documente referitoare la începuturile Aradului, în Ziridava, VI, 1976, pp. 117-131; M. Blăjan, St. Bozian, C. Şic I o va n, Descoperiri arheologice la Şeitin (j. Arad), în Apulum, XIV, 1976, pp, 422431; M. B a r b u, M. Z d rob a, Şantierul arheologic Arad-Vladimirescu - campanta 1977, în Ziridava, X, 1978, pp. 101-122; M. BI ă j an, E. Dorne r, probleme de demografie istorică pe baza studiului căldăruşelor de lut (sec. XI-XIII),
descoperite pe teritoriul judeţului Arad, în Ziridava, X, 1978, pp. 123-138.
197
M. Rusu Cetăţile transilvănene din sec. IX-XI şi importanţa lor istorică, în Ziridava, X, 1978, pp. 159-171; cf. şi St. Pascu, Voievodatul Transilvaniei 2,
I, Cluj, 1972, pp. 19-60.
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mod just, arheologic aceste importante monumente de pămînt de la începutul feudalismului.
Astfel descoperirile arheologice dacice, daco-romane şi româneşti din
Munţii Apuseni, observate atent, explică în mod concret continuitate:1 de
viaţă autohtonă, rolul jucat de această zonă în plămădirea romanităţii
Apusenilor (osmoza daco-romană) şi perpetuarea sa pînă în evul mediu
timpuriu cînd românii sînt pomeniţi în izvoarele documentare 198 •
Istoria antică a Munţilor Apuseni devine astfel o parte, cea de început, a istoriei unitare (vechi, medii, moderne şi contemporane) a românilor din această parte a României. Prin ea se întregeşte, în contextul
mare al cercetării unităţii daco-romanităţii de la Dunăre şi Carpaţi, originea românilor din aceste locuri, adică a moţilor, termen larg folosit de
noi pentru toţi românii munteni din Munţii Apuseni. Alături de alte
izvoare - istorice 199 , lingvistice 200 , etnografice 201 , ce vor trebui adunate
cu şi mai multă abnegaţie, vestigiile orheologice explică permanenţa ro1nânilor aici şi rolul Munţilor Apuseni în păstrarea şi perpetuarea unui
crîmpei din umanitatea românească de pe întreg cuprinsul ţării.
În încheiere ţinem să subliniem că gîndul nostru a fost unul singur,
ca scriind aceste rinduri de început asupra arheologiei Munţilor Apuseni,
să stimulăm în cercetarea acestor vestigii pe toţi cei care într-un fel sau
altul sînt legaţi prin cercetările ilar de umanitatea românească de pe
plaiurile Carpaţilor cuprinse în perimetrul Arad-Deva-Alba-ClujNapoca-Zălau-Oradea, actuale reşedinţe a şase judeţe din Transilvania,
Crişana şi Banat.
198 1
S. Drag om ir, Studii din istoria mai veche a românilor de pe teritoriul diecezei arădene, în Transilvania, XLVIII, 1-6, 1977, pp. 12-33; idem, Vechi
biserici din Zarand şi ctitorii lor din secolele XIV şi XV, în .1CMIT (1929), Cluj.
1930 (extras); O. Lup a ş, Voivozi şi cnezi români în judeţul Arad, Arad, 1941.
199
S. Drag om ir, S. B e 1 u, Voievozi, cnezi şi crainici la românii din Munţii
Apuseni şi din regiunea Bihorului, în Acta MN, III, 1966, pp, 173-181; idem, Contribuţii la istoria aşezărilor româneşti din Munţii Apuseni (secolele XIII-XIV), în
Cumidava, V, 1968, pp. 67-70; V. E s k e nas y, Hălmagiu, un sat medieval din
Ţara Crişului Alb (secolele XIV-XV). Consideraţii istorice, în Ziridava, V, 1975,
pp. 21-38. S. B e 1 u, Noi contribuţii la istoria satelor din Munţii Apuseni, în
Acta MN, 1978, pp. 387-395; D. Pro da n, Domeniul Beiuşului la 1600, în .-lIIC,
V, Cluj, 1962, p. 48 sqq.; pentru istori,a modernă cf. D. Pro da n, Iobăgia în domeniul Băii de Arieş la 1770, Cluj, 1948, passim; idem, Răscoala lui Horea, I-II,
Buc., 1979, passim; Z. T 6 t h, Mişcările ţărăneşti din Munţii Apuseni pînă la 1848,
Buc., 1955, passim; S. Drag om ir, Avram Iancu, Buc., 1963, passim.
200
N. Drăgan u, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi onomasticei, Buc., 1933, passim.

201
N. Dunăre, Sate din Zărand specializate în meşteşuguri ţărăneşti în
Sargetia, III, Deva, 1956, pp. 117 sqq.; idem, Pădurăritul tradiţional în subzonele
nord-estice ale Munţilor Apuseni, în Apulum, X, 1972, pp. 605-636; I. C he 1 ce a,
Cercetări etnografice în bazinul Zlatnei şi Valea Ampoiului. Mocanii, în Apulum,
V, 1965, pp. 451-480; V. Butur ă, Contribuţii la studiul fierăritului în Munţii
Apuseni, în Apulum, X, 1972, pp. 581-603.
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Concluzii
1. Din punct de vedere geografic prin Mun\ii Apuseni înţelegem teritoriul montan, piemontan şi din depresiunile intramontane cuprins în
interiorul perimetrului Arad-Deva-Alba Julia-Turda-Cluj-NapocaZălau-Marghita-Oradea-Ineu-Arad, aşa cum a fost stabilit de cercetarea geografică.
2. Munţii Apuseni sînt locuiţi permanent în epoca străveche începînd
cu paleoliticul mijlociu şi superior, de purtătorii preindoeuropeni ai culturilor neolitice şi de indoeuropenii ce au creat culturile epocii bronzului
tracic şi a primei vîrste a fierului.
3. Dacii din vrema lui Burebista, pînă la Decebal vor ridica circumperiferic Munţilor Apuseni o întreagă centură de cetăţi, cetăţui şi aşezări
întărite prin care apărau bogăţiile naturale (aur, argint, cupru, plumb;
sare; lemn; păşuni) şi comunităţile de ţărani, păstori şi meşteşugari din
zona: Pecica (mai indepărtată); Berindia, Clit, Tăşad, Oradea-Dealul
Viilor, Săcălăsău Nou, Marca, Şimleul Silvaniei; Măgura - Porolissum,
Piatra Craivii, Deva şi Vărădia. Aceste cetăţi vor constitui nucleele reiistenţei dacice împotriva pătrunderii celtice în zonele depresionare şi
intramontane (unde nu sînt descoperiri celtice) şi ale participării dacilor
din Munţii Apuseni la luptele cu romanii. După 106 e.n. nici una din cetăţile şi aşezările fortificate dacice nu vor mai juc vreun rol militar. Zona
Munţilor Apuseni devine nucleul stăpînirii romane în Transilvania.
4. Romanii, cucerind Dacia, au urmărit cu perseverenţă exploatarea
bogăţiilor minerale ale Apusenilor (în specia'l aur, argint, cupru şi plumb)
jn care scop au stabilit în partea de sud, est şi nord principalele lor
corpuri de trupă, inclusiv cel două legiuni (a XIII-a Gemina la Apulum
.şi a V-a Macedonica la Potaissa). Colonii de mineri au împînzit Munţii
Metaliferi ai Apusenilor. S-a creat o întreagă reţea urbană de aşezări
romane, factori activi ai romanizării întregii zone montane. Acestei reţele
m·bane, sintem obligaţi de fapte (inscripţia de la Micia, zonele de păşu
nat din vestul Apusenilor), să-i adăugăm şi o vastă zonă rurală, unde
păstoritul, comerţul şi legăturile umane dintre comunităţile de daci aflaţi
~mb stăpînirea romană şi de daci supravegheaţi de romani din vest, au
introdus gradual limba latină şi elemente de or,ganizare socială romană.
Această viaţă rurală 202 daco romanică va asigura perpetuarea romani tă ţii
Apusenilor şi după retragerea oficială romană din Dacia intracarpatică
şi destrămarea treptată a vieţii orăşeneşti organizate romane din marile
centre cum au fost: Apullum, Potaissa, Napoca, Porolissum sau Ampelum. Romanitatea - daco-romanitatea - , Munţilor Apuseni va deveni
în epoca post-romană placa turnantă a legăturilor romanităţii din cele
patru provincii româneşti nord-carpatice: Transilvania (în sens de Tran202

Cf. şi

A 1. Su ce v ea nu, Viaţa economică în Dobrogea romană secolele

I-III e.n., Buc., 1977, p. 168-169.
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s il va ni a

intracarpatică, istorică),

Crişana şi
principală a

Banat,

Marnmure.~.

Crişana

de est constituie, astfel, tocmai partea
zonei rurale a Munţilor Apuseni, adică partea lor \·estică, cu cele mai largi depresiuni: Ză
randului, Beiuşului, Holodului, Vadului şi Barcăului.
5. Descoperi-rile arheologice din sec. V-VI (Biharea, Cluj-Floreşti,
Sînmiclăuş) şi din sec. VII-IX (de tip Călăţea-Crăciuneşti) deschid u11
orizont nou cercetării şi explicării pet,manenţei umanităţii Munţilo1·
Apuseni la mijlocul şi a doua jumătate a mileniului I e.n. Ele explică atît
păstrarea romanit.c'iţii Apusenilor cît şi legătura organică dintre daco-romanitatea antică şi lumea românească medievală timpurie, pînă azi.
Alături de cercetările istorice, lingvistice, etnografice mai apoi. descoperirile arheologice explică păstrarea şi menţinerea lumii neo-latine,
daco-romane şi româneşti a Munţilor Apuseni. Popoarele migratoare încearcă dar nu pătrund în Munţii Apuseni. Descoperirile arheologice confi-rmă concret o astfel de afirmaţie. Prezente în zonele circumperiferice
(zona Şimleu, Cluj, Aiud-Alba Iulia), ele lipsesc în zonele intramontanc
şi în acele zone unde pătrund nu pot rivaliza cu descoperirile clacice,

romane

şi româneşti.

Apuseni sînt o regiune gografică cu o dimensiune umană
în cadrul uni tă ţii Daciei în epoca preromană, romană şi
postromană, constituind, alături de întreg teritoriul romanizat de la Dunăre şi Carpaţi, un nucleu-matrice al păstrării lumii daco-romane, neolatine, româneşti. Cercetările de orice fel, începînd cu cele arheo 1ogice
explică în mod concret, raţional şi limpede: românii-moţi de azi sînt urmaşii naturali direcţi şi nemijlociţi ai comunităţilor daco-romane născute
in urma simbiozei daco-romane, atît în mediul urban cît şi în cel rural
(inclusirv în minerit şi păstorit) al Munţilor Apuseni.
Rîndurile noastre vor să fie numai începutul modest a unui şir întreg de cercetări conjugate ale ştiinţelor naturii şi sociale ce au datoria
civică de a prezenta ştiinţei româneşti şi universale o monografie monumental închegată - Munţii Apuseni.
G.

Munţii

individualizată

NOTES REGARDING THE ARCHEOLOGICAL DISCOVERIES
FROM THE APUSENI MOUNTAINS

Thc author gathers, for the first time, synthetically, the archeological data
obtained up today, referring directly to a geographical region well delimited - the
Transilvanian Apuseni Mountains. There are given the discoveries from the paleolithic, neolithic age, the Age of Bronze and H<11lstatt.
The Dacian discoveries (Berindia, Clit, Arad county; Oradea, Săcălăsău Nou,
Tăşad, Bihor county; Marca, Măgura-Porolissum, Sălaj county; piatra Craivii, Alba
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county; Deva - The Fortress, Hunedoara county) from Apuseni Mountains, especially those from the deprcssion parts and at the foot of the mountains, reveals, by
important discoverics (fortresses, settlcments, treasures), a well delimited place in
the pre-Roman Dacia.

After the Roman conquer, the archeological discoveries reveals a peculiar Roman existence in the southern part, in the eastern and nothern part of the Apuseni
Mountains, including strong economic, military and mining centres (Micia, Hunedoara county; Apulum, Ampelum, Alburnus Maior, Alba county; potaissa, Napoca,
Cluj county; Porolissum, Sălaj county), in order to reign and exploit the riches of
the soil and subsoil of the Apuseni Mountains (forests, pastures; gold, silver, lead;
marble, building stane). All these show a flourishing town and mining life in the
rostern Apuseni Mountains, as well as a significant agro-pastoral life in the depression on the valleys and pastures of the western Apuseni Mountains.
The merging - eoncretely proved archeologically - of the Daco-Roman (the
Dacians from the Roman Dacia and the Roman colonists or those romanized) from
the east and the free Dacians of Roman epoch frorn the west of the Apuseni Mountains (from Crişana) will stand for the ethnical-demographic and linguistic basis
of the Roman origin of this important geographical part of Romania.
The perpetuance of the Daco-Roman origin in the Apuseni Mountains in the
IV-VI c. of our era is concretely pointed out by the archeological discoveries of
the Biharea (Bihor county) and the Floreşti type (Cluj county). We may add here
the archeological discoveries from the second half of the pre-feudalism and the
early feudalism, from Biharea, Călăţea, Bihor county and Crăciuneşti, Hunedoara
county, concretely belonging to the old Romanian population frorn the Apuseni
Mountains (VII-XI c. aur era).
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Cercetările
„Cetăţaua" din

arheologice întreprinse între anii 1969-1979, în aşezare:i
apropierea satului Tăşad, corn. Drăgeşti, jud. Bihor sint
bine cunoscute, deopotrivă, de publicul larg şi de specialişti1.
Considerăm utilă pentru reconstituirea unui aspect import;mt al
vieţii comunităţii dacice din aşezarea amintită, dar nu numai pentru ea,
publicarea unei locuinţe dacice, cercetată în campania din anul 1978, cu
un inventar arheologic care îi conferă un loc oarecum aparte în cadrul
mediului habital de pe Cetărţaua.
Locuinţa a fost ridicată pe latura nord-vestică a platoului, de fapt
pe o terasă mică artificială obţinută prin tragerea pămîntului din zona
de coamă a dealului. Lucrarea a fost executată cu ililtenţia expresă de-a
mă,ri, de-a lărgi, spaţiul locuibil.
Locuinţa de formă trapezoidală este de dimensiuni medii (laturile
lungi de 3 şi 4 m iar cele scurte de 2,50 şi 2, 75 m). Ea a fost găsită la
- 55 cm şi corespunde, din punct de vedere stratigrafic, primului nivel
de jos. A fost numai foarte puţin adîncită în pămînt, cu 10-12 c:m faţă
de nivelul antic de călcare. Această „groapă" a locuinţei are laturile
surprinzător de drepte ia,r colţurile îngrijit rotunjite. Pe marginile lungi,
respectiv pe laturile nord-est şi sud-vest se aflau gropile stilpilor de
susţinere (diametrele 11-14 cm), (fig. 1/2; 2).
în interiorul locuinţei au fost găsite nenumărate fragmente mai mari
:c;au mai mici de chirpici. In toate cazurile fragmentele sînt relativ groase
,şi au, pe una din feţe, imprimate urmele unor lemne late, iar faţa cealaltă este bine netezită. Chiar spre mijlocul casei s-au păstrat, una lingă
cealaltă, mai multe bucăţi compacte de chirpici de 20-40 cm lungime.
Toate au fost găsite cu faţa „imprimată" în sus, dovadă că stratul de
lut moale era aplicat numai pe latura interioară a structurii lemnoase.
Locuinţa nu a avut în interior o podea anume construită, numai dacă
1
.
N. C hi di o ş an, Contribuţii la problema originii podoabelor dacice de ar-gmt în spaţiul carpato-danubian, în Crisia, 1977, p. 27-43; Idem, Cercetările arheologice de la Tăşad, în Materiale şi Cercetări de Arheologie, Oradea, 1978, p. 85-89.
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Rişniţa

din

piatră

avind

Fig. 1. Tiişad . Locuinţa cu depozi l :il dl' obiecle din fier:
depozitul de obiecte de fier. 2. Privire de ansamblu. 3. Inventarul depozitului de
obiecte din fier.
4. Depozitul de unelte „in situ".
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nu considerăm ca atare o amenajare de ni\·elarc a unei porţiuni de pe
latura nord-estică, care aflîndu-se pe înclinaţia pantei a trebuit ridicată
uşor, pentru a se obţine o suprafaţă cît de cît plană şi orizontală. Trebuie
să subliniem lipsa vetrei de foc~ sau a oricăror anexe gospodăreşti.
Remarcăm cîteva particularităţi arhitecturale la această casă. In primul rînd tipul. Numurul locuinţelor de suprafaţă descoperite pină în
prezent la Tăşad este mic, mult inferior celor de tip semibordei. 1n al
doilea rînd, amintim planul mai puţin obişnuit, dacă nu chiar necunoscut, în Dacia;,. Apoi, notăm şi faptul că nu am găsit în aşezarea de la
Tăşad nici o casă cu structură formată din scînduri sau grinzi care să fi
fost acoperită, in interior, cu un strat izolator din lut. Particularităţile
amintite nu ne îndreplâţesc la o anumită concluzie re[e1itoa:re la destinaţia sau la posesorul locuinţei, doar poate atît, ca să vedem în locatarul
ei un reprezentant mai înstărit din sinul colectivităţii dacice. La aceastC:-1
apreciere ne îndeamnă şi inventarul mobil din locuinţă.
în colţul nordic al încăperii se afla o rîşniţc'i de piatră, depusă pe o
lespede cu uşoare urme de şl,efuire. La numai 0,50 m de 1işniţă am găsit
dteva obiecte din fier, un topor, o daltă, un călcîi de suli,ţă şi cinci seceri. Acestea din urmă erau suprapuse una peste cealaltă, fiind probabil
înfăşurate într-o pînză (fig. 1/4).
1. Rişniţă ele piatră (Inv. 10.837). fig. 1/2. A fost cioplită dintr-o
gresie grosieră (microconglomerat) de virstă triasică. Este partea inferioară a unei rîşniţe rotative (meta), de formă tronconică. cu baza convexă, perforată longitudinal în centru. In acest orificiu este fixat un ax
de fier.
Dimensiuni: 1=17 cm, D=36 cm.
Trebuie să precizăm că în apropierea locuinţei s-a descoperit şi partea superioară a rîşniţei (caiilus), de fapt numai 1/2 din aceasta. Ea a
fost aruncată din locuinţă deoarece în timpul folos,irii s-a spart. La
această piesă se observă bine orificiul prin care se turnau boabele, precum şi orificiul lateral în care se introducea minerul cu care se punea
în mişcare 1işniţa.
2. Topor (bardă) de fier (Inv. 10.825), fig. 3/1. Are o formă trapezoidală alungită, cu orificiul longitudinal dreptunghiular, tăişul lăţit uşor
arcuit. Este lucrat prin batere, dintr-un lingou de fier crestat lateral şi
lăţit în partea superioară, ~bţinîndu-se astfel două aripoare care au fost
apoi îndoite dar extremitătile rămînînd distantate. Una din fetele acestea
este perforat de un mic orificiu. Unealta a fost intens folosită' şi ca atare
. i Aceasta este o trăsătmă specifică caselor de pe Cctăţaua. Prezenţa vetrelor
m interior este numai incidentală - vezi N. Chidioşan, op. cit., în Crisia, p. 39,

•

fig. 5.

.

a Se cunosc mai degrabă locuinţele dreptunghiulare. ovale. rotunde, poligonale
sau neregulate. Vezi H. Daicoviciu, Dacia de la Burebisia la cucerirea romană,
Cluj, 1972, p. 160-165.
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s-a deteriorat, probabil deschizîndu-se extremităţile amintite. Ulterior ea
a fost reparată adăugîndu-se la gură un man.şon îngust, sudat bine. Tot
prin martelare, pe partea mai lată a toporului, s-a aplicat o placă mai
lată. Prin aceste intervenţii s-a închis deschiderea aripioarelor în zona
gurii orificiului de prindere .şi s-a îngroşat corpul toporului.
Este evident faptul că aşa cum a fost ea ooncepută, sau realizată.,
unealta nu putea fi folosită îndelung la tăierea sau despicarea lemnelor
ci, mai degrabă, era întrebuinţată la lucrările de fasonare şi cioplire.
Dimensiuni: 1=11,6 cm.
3. Daltă de fier (lnv. 10.827), fig. 3/2. Are o formă alungită, un toc
longitudinal scurt în raport cu corpul plin mai lung, tăişul îngust, drept
şi subţiat. Tocul, rotund în secţiune, este de tipul cu aiipoare desfăcute.
Piesa este lucrată prin martelare şi se conservă bine.
Dimensiuni: 1=21,9 om.
4. Călcîi de suliţei (?) (lnv. 10.826), fig. 3/3. Se aseamănă ca tip cu
dalta descrisă mai sus dar este mai scurtă, manşonul tocului longitudinal este desfăcut şi deformat din cauza folosirii îndelungate. Lama
plină este dreptunghiulară şi nu se termină într-un tăi.ş ci este retezată
drept. O parte din aripioarele, care îndoite formează tocul propriu zis,
încalecă şi corpul lamei, iar sudarea s-a făcut imperfect.
Man.şanul foarte lung, pereţii subţiri ai acesteia şi mai ales lipsa tăi
şului, ne face să apreciem că piesa nu a fost folosită ca daltă ci, că
probabil, ea a fost montată la capătul opu.<; al cozii de lemn al unei
suliţe, deci călcîiul acestei arme.
Piesa a fost lucrată prin martelare, starea de conservare destul de
bună.

Dimensiuni: 1=15,3 am.
5. Cinci seceri de fier (lnv. 10.828 - 10.832), fig. 3/4-5. Au lamele curbate, triunghiulare în secţiune, vîrfurile ascuţite şi terminate
la capetele opuse prin „spini" de fixare realizate prin îndoirea perpendiculare a barei.
1n momentul descoperirii, lameile se păstrau bine cu urme evidente
de folosire. După curăţirea lor s-a putut observa gradul înaintat de corodare, mai ales a pieselor mai mici.
Dimensiuni: L=27 cm; 27 cm; 30 cm; 26 cm; 25 cm, lăţimea lamelor
variază intre 2-2,40 cm.
Despre inventarul mai sus descris se cuvine să facem cîteva observaţii, în primul rînd să analizăm chiar compoziţia descoperirii.
Aşa cum se poate observa sub aspectul utilizării pieselor, inventarul
este relativ unitar, numeric fiind dominante uneltele agricole fapt ce
subliniază .şi ocupaţia de bază a proprietarului. TopoTIIl şi dalta sint
scule obişnuite în gospodăriile dacice, piese care nu modifică structuTa
descop~rkii. In ceea ce priveşte piesa, care poate fi un călcii de iance,
remarcam că prezenţa unei arme (mai ales lănci) alături de unelte şi
scule nu este un lucru neobişnuit în cazul depozitelor de fier de pe
cuprinsul Daciei. La Grădiştea Muncelului, de exemplu, împreună cu o
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 3. Tăşad. Depozitul de unelte din fier:
1. Topor-bardă. 2. Daltă. 3. Călcii de suliţă. 4-5. Seceri.
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serie de topoare, ciorane, dălţi s-a găsit şi un fnlgment de lance~. În
apropierea acestei descoperiri, pe muntele Strîmbu, un depozit de unelte,
în care majoritatea lor erau agricole, cuprinde şi o lance 5, ca de altfel
şi depozitul găsit la Piatra Craivii 6 •
Pentru definirea nivelului de dezvoltare la cure a ajuns comunitatea
dacică stabilită pe una din culmile dealurilor din apropierea Tă~adului,
este deosebit de important să analizăm uneltele de producţie descoperite.
,.Mijloacele de muncă - spunea Karl Marx - indică nu numai gradul
de dezvoltare a forţei de muncă omeneşti dar şi ,raporturile sociale în
cape se lucrează"î.
Rîşniţa de mînă, prin funcţionalitatea sa, se leagă nemijlocit de producţia agricolă, de producţia ceralieră. Tipul de rîşniţă folosit la Tăşad
este cel greco-roman format din meta şi catilus, deci dintr-o parte fixei şi
una superioară, mobiJlă. Este genul de rîşniţă care s-a răspîndit la getodaci chiar de la început. Numărul celor descoperite este relativ mare,
dar cele mai multe au fost găsite în marile cet{1ţi şi aşezări \din Dacia. L~
amintim pe cele de la Piatra Roşie, Ccsteşti, Grădi,ştea Muncelului, Tilişca, Poiana, Popeşti 8 •
Toporul, sau barda de fier, face parte din categoria uneltelor frecvente în cuprinsul aşezărilor dacice, mai ales în cele din Transilvania
(Braşov, Căpîlna, Craiva, Cucuiş, Moigrad, Grădi'Ştea Muncelului, Tilişca)9. Ele sînt mai rare în Muntenia şi Moldova (Căţelul Nou) 10 . Piese
asemănătoare cu cel descoperit la Tăşad sînt incluse în tipul I de barde 11 ,
cu aripioarele din part,ea superioară îndoite dar nesudate. Se datează în
secolel I î.e.n. - I e.n.
Cu toate că „prototipul" toporului <l'2 fier se datează încă h începutul hallstattului (unul dintre cele mai vechi din Europa a fost descoperit în necropola de la Lăpuş) nu putem vedea în topoarele dacice similare descendente directe ai exemplarului din Maramureş, deoarece
seria de topoare cu gaura de înmănuşare verticală îşi opreşte evoluţia
spre mijlocul primei epoci a fierului. Reapare din nou numai odată cu
4
C. Daicoviciu, şi colaboratorii, Şantierul Grădiştea Muncelului, în SCIV,
IV, 1-2, 1953, p. 169.
5
I. Berci u, A I. Pop a, Depozitul de unelte dacice de pe muntele Strîmbu
de lingă Grădiştea Muncelului, în SCIV, XIV, 1, p. 151 şi urm.
6
Ibidem, p. 159.
7
K. Marx, Capitalul, vol. 1, Bucureşti, 1949, p. 147.
8
C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, Bucureşti, 1954, pl. XII,
12-13; I. H. Crişan, Burebista şi epoca sa, Bucureşti, 1977, p. 399; N. Lupu,
Cetăţi dacice din sudul Transilvaniei, Bucureşti, 1966, p. 34-45.
9
I. G 1 oda r i u, E. I ar os 1 a vs c h i, Civilizaţia fierului la daci, Cluj-Napoca, 1979, p. 80-82, fig. 40/4-5; 8-9.
10
Ibidem, fig. 40/4.
11
Ibidem, p. 81-82. Nu trebuie să ne inducă în eroare faptul că în prezent

cele două aripioare ale tocului sînt în partea superioară unite. Faptul se datoreşte
intervenţiilor ulterioare, reparaţie amintită la descrierea toporului.
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venirea celţilor, ,deci dacii au preluat acest tip din lumea celtică, unde
se cunosc nenumă,rate analogii 12 •
Dălţile formează o categorie de unelte care se întîlnesc şi ele frecvent în mai toate aşezările dacice. Ele sînt foarte variate şi din punct
de vedere tipologic, ceea ce demonstrează că e['aU utilizate în diferite
ramuri de producţie (tîmplărie, ofrevărie, făurărie etc.).
Dalta descopedtă în aşezarea de la Tăşad nu are o formă specificf,
formă care să ne indice în mod sigur la ce anume era folosită. De aceea
ea poate fi socotită numai ca o simplă sculă.
Numărul localităţilor unde au fost descoperite dălţi, asemănătoare cu
exemplarul discutat, este foarte mare, de aceea ne vedem, obligaţi să le
amintim numai pe cele aflate în aşezările sau cetăţile mai cunoscute:
Costeşti, CăpHna, Tilişca, Răcătău 13 .
Dălţile de genul celor lucrate pe teritoriul Daciei nu reprezintă tipuri caracteristice numai pentru acest ţinut ele fiind asemănătoare cu
cele din lumea grecească, celtică sau romană din vremea secolelor I î.e.n.
- I e.n.
Cele mai numeroase unelte agricole de pe teritoriul Daciei sînt, fără.
îndoială, secerile. ,,Răspîndirea ieşită din comun a secerii în comparaţie
cu celelalte categorii de unelte agricole - şi este de precizat că în unele
aşezări cum sînt Grădiştea Muncelului, Craiva, ele se numără cu zecile se explică prin faptul că secera a constituit unealta de bază în economia
agrară în toate timpurile iar utilizarea fierului pentru confecţionarea ei
i-a sporit considerabil randamentul şi rezistenţa" 14 •
Secerile se cunosc pe întreaga arie de locuire daco-getică cu o
concentrare evidentă în spaţiul intracarpatic. Numărul mare se seceri descoperite în acest spaţiu îi arată pe dacii de aici ca mari producători
de cereale.
Secerile cu cîrlig, asemănătoare celor de la Tă..şad, nu sînt cunoscute
în mediile greceşti sau romane, dar sînt întilnite într-un număr mare în
lumea celtică. Acest fapt nu ne îndreptăţeşte însă să afirmăm că dacii
au preluat tipul din acest mediu. Numărul mare de piese găsite în Dacia şi scăderea evidentă a lor spre zonele vestice, populate de celti, ar
pleda în favoarea priorităţii, în acest domeniu al făurkii uneltelor agricole, dacilor faţă de celţi.
Aşa cum am văzut, piesele de fier descrise se pot fixa între nişte
limite cronolgice relativ largi şi anume în secolele I î.e.n. - I e.n. Datarea mai exactă a uneltelor de fier este foarte dificilă. Motivul îl constituie imposibilitatea de a fixa cu exactitate etapa procesului de evoluţie
a uneltelo,r, mai ales că se ştie că ele au avut o îndelungată întrebuinţare şi că ele se modifică extrem de greu, uneori rămînînd neschimbate
secole de-a rîndul.
ii

13

14

I. G 1 o d ar i u, E. I ar os 1 a vs c h i, op. cit., p. 82, nota 383.
Ibidem, fig. 49/12-19.
Ibidem, p. 72.
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în cazul micului depozit descoperit la

Tăşad ne aflăm în situaţia
de-a corecta datarea, sau mai exact de-al încadra intre repere
cronologice ceva mai exacte. Cum am menţionat, obiectele au fost g[1site în interiorul unei locuinţe, care se afla pe una din terasele amerwjate artificial. Lucrările de terasare au avut loc la finele veacului I. î.e.n.
şi începutul celui următor, datare facilitată de descoperirea in c1ceasl<-1
zonă a unei fibule de bronz de factură romană 15 • Locuinţa corespunde
din punct de vedere stratigrafic nivelului arheologic datat şi el în a{'elaşi interval.
O altă problemă de interes deosebit este .şi aceea a [ncercării de a
localiza atelierul care a produs uneltele de fier din locuinţa de pe Ce-

fericită

tătaua.

· Trebuie să p1·ecizăm faptul că în zonele apropiate nu se cunosc ză
de fier. Cea mai apropiată sursă de minereuri de fier se află
în sud-estul Bihorului, mai exact în zona Vaşcău. Aceste minereuri apar
aici chiar la suprafaţă, în calcare carstificate, sub forma unor pungi sau
lentile cu diametre reduse {10-20 m). Tot aici se cuvine să rnentionăm
că, în antichitate reducerea minereurilor se făcea, de cele mai multe ori
în apropierea locurilor de exploatare. Ori, în sZona amintită nici o descoperire (cuptoare de redus, lupe de fier, unelte specic1le, zgură de fier)
nu ne permite să presupunem folosirea de către daci a zăcămintelor de
fier.
Din păcate, descoperirile arheologice de ipînă acuma de la T~ad nu
ne lasă să bănuim existenţa unui atelier de făurar care producea în serie
unelte şi obiecte de fierr-, atît de necesare populaţiei. Nu putem afirma că
în această importantă aşezare dacică nu au fost găsite produse de fier,
în afara celor amintite în prezentul articol. Numărul şi varietc1tea lor
scăzută şi mai ales lipsa uneltelor specifice folosite în făură,rie nu ne
permit însă să postulăm funcţionarea unui astfel de atelier aici.
Ne atrage însă atenţia una din uneltele descoperite în locuinţa din
l 978. Este vorba de barda de fier descrisă mai sus, sau mai exact nu
atit de piesă cit de intervenţiile efectuate asupra ei, adăugarea prin m;irtelare a unui manşon suplimentar, lipirea unei bucăţi plate de fier pe
co.rpul propriu zis. Aceste lucrări de reparaţii, care mai mult ca sigur
nu sînt singurele, precum şi alte cîteva indicii arheologice ne îndreptC1ţesc să afirmăm că în aşezarea de la Tăşad a funcţionat totuşi un atelier, dar mai mic, de-o importanţă oarecare, care efectua lucrări curente
de reparaţii şi eventual confecţiona piese mai mărunte. Astfel de ateliere
existau de fapt în mai toate aşezările importante din Dacia.
Secerile, barda, dalta precum şi restul uneltelor de fier descoperite,
în decursul celor 10 campanii efectuate, la Tăşad provin, probabil, din
zona marilor aşezări şi cetăţi dacice din Transilvania, zonă în care se
concentrează descoperirile de produse din fier, zonă în care au funcţionat
centre metalurgice care au ,reuşit să aprovizioneze un număr mare de

căminte

15

N. C h i d i o ş an, op. cit., p. 29, nota 3.
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aşezan ş1 m condiţiile necesităţii meru crescînde de unelte mai perf e{'tionate şi mai diversificate.
Descoperirea locuinţei de la Tăşad cu inventarul respectiv este o dovc1dă importantă pentru aprecierea dezvoltării agriculturii la dacii din
Crişana, agiricultură care se practica, aşa cum ne demonstrează însă.şi
descoperirea, nu numai în zona de cîmpie ci şi în părţile deluroase ale
;_tcestui ţinut. De asemena putem evalua tot odată şi rolul acestei ocupaţii
de bază în sinul societăţii dacice de la finele secolului I î.e.n. şi începutul secolului I e.n.

LE DEPOT D'OBJETS EN FER DECOUVERT DANS LE HABITAT DACIQUE
DE T AŞAD, COMMUNE DE DRAG EŞTI, DISTRICT DE BIHOR
(Resume)

1.:)ans unc habitation du bien connu habitat de Tăşad, on a decouvert cn 1978
(fig. 1/2; 2), a cote d'une moulin a ble en pierre (meta), un petit depât de fer con!:istant dans une hache, un ciseau, 5 faucilles et un accesoire d'une lance (fig. 3).
Les outils n'ont pas ete confectiinnes dans le habitat, mais on Ies a apporte
pn}balc•mcnt d'un dC's centres transylvains.
Ou date le depât, en vertu des analogies et surtout de la position stratigraphique de l'habitation, a la fin du I-er siecle a.n.e. et an commencement du I-er
siccle de notre ere.
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MANUSCRISE REALIZATE DUPA „CAZANIA LUI VARLAAM"
DESCOPERITE IN VESTUL TRANSILVANIEI
de

FLORIAN

DUDAŞ

Datorită rarităţii exemplarelor, dar mai ales primirii deosebite 1 de
care s-a bucurat multă vreme după apariţie, Cazania lui Varlaam 2 a circulat, mai ales în Transilvania3, şi sub forma unor copii manuscrise realizate cu trudă multă prin străduinţa unor dascăli, preoţi şi copişti, in
decursul veacurilor XVII şi XVIII.

Asemenea exemplare rare, păstrate pînă în zilele noastre, au fost
identificate în deceniile trecute în localităţile: Sava, Curtuiuş (azi Perişor); Cupşeni4, Geaca, Huedin (jud. Cluj)5, Boholţ (jud. Braşov) 6 şi Blaj7.
Li se alătură: copia realizată în anul 173,1 în T,ransilvania, dăruită „pă
rintelui Cosmei, fiul preotului Chiriţă din Sesuri", desooperit în 1930 în
Moldova 8 , manuscrisul recent identificat în Scheii Braşovului!.!, alte trei
N. I org a, Istoria bisericii româneşti, ed. II-a, Vol. I, p. 332.
Pentru cunoaşterea tipăriturii, indicăm: I o zi n ni anu. N c r va H o d o ş,
Bibliografia Românească Veche (1508-1830), tom. I, 1508-1716, Buc., 1903; P. V.
Haneş, Vechile noastre Cazanii: Coresi, Varlaam, Mănăstirea Dealu, în Prietenii
istoriei literare. I, Buc., 1931; I. Lup a ş, Varlaam, Mitropolitul Moldovei, Cluj,
1934; Augustin Z. N. Pop, în „Biserica Ortodoxă Română" (BO'.R), LII, 1939;
F 1 ore a M u r e ş an, Cazania lui Varlaam. 1643-1943. Prezentare în imagini,
Cluj. 1944; Atanasie Pop a, Cazania lui Varlaam. 1943. Prezentare grafică,
Timişoara, 1944; idem, în „Cercetări de lingvistică", X, 1965; T. Bod o g a e, Mitropolitul Varlaam ca teolog, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei" (MMS), XXXIII, 1957,
10-12; P. Olte,anu, în: BOR, LXXXVIIl,1970, 1-2; Romanoslavica, XVIII, 1971;
MMS, LII, 1976, 3-4; N. R ă du 1 e s cu, Cazania lui Varlaam, monument de
limbă literară românească, în BOR, XCIV, 1976, 9-12; D. Rusu, în MMS, 1976,
3-4.
3
F 1 ori an Dud a ş, Cazania lui Varlaam în vestul Transilvaniei (ms., 1978),
340 p.
4
F 1. M u re ş an, op. cit., p. 183-200.
5
A t. Pop a, op. cit., p. 11, nota 6.
6
N. I org a, St. şi doc., XIII, p. 58.
7
N. Comşa, Manuscrisele româneşti din Biblioteca Centrală din Blaj, Blaj,
1944, p. 38.
8
Paul Mihailovici, Varlaam. O copie a Cazaniei, din 1731, în „Revista
critică", 1930, 3-4, p. 203-204.
9
Petru Istrate, O copie manuscrisă necunoscută a Cazaniei lui Varlaam
în „Revista Bibliotecilor", XXVI, 1973, 7, p. 419-420.
1

i
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copii realizute în a doua jumătate a veacului ul XVII-lea în Ardeal, păs
trate în Fondul de carte veche românească al Bibliotecii Arhiepiscopiei,
în Sibiu 10 , de asemeni, manuscrisul realizat în 1728 de către Popa Mihni
din Sic {jud. Cluj), copia provenită din Muzeul Ardelean (realizată în
sec. XVII), manuscrisul descoperit în localitatea Turdaş (Orăştie) şi c·~l
1·ealizat, se pare, de către Popa Semu în ţinutul Sălajului - toate acestea din urmă dez\·ăluite recent de Atanasie Popa cu prilejul publicării
fondului de manuscrise româneşti vechi al Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca 11 . Se cunosc astfel pînă în prezent în ţinuturile intracarpatice ale Ardealului un număr de 16 manuscrise realizate după
Cazania lui Varlaam. Copiile descoperite în ţinuturile din vestul Transilvaniei, în Sătmar, Bihor, Zărand, Arad şi Banat fac obiectu1 lucrării
de faţă.
Sladiul înregistrat în cercetarea acestor texte impune de la început,
credem, observaţia că manuscrisele realizate după Cazania lui Varlaam
sînt pe atît de preţuite pe cit de puţin ,cunoscute. Nu avjem încă o evidenţă şi, prin urmare, nici un studiu asupra copiilor realizate de-a lungul vremii după opera lui Varlaam pe teritoriul României sau măcar pe
întinsul unei provincii ori ţinut. Cit priveşte părţile vestice, faptul fiind
valabil şi penbru restul Transilvaniei, textele descoperite, într-o anume
măsură cercetate, au fost publicate, cu precădere, în presa culturală, în
Ţara Crişurilor mai ales cercetarea vechii culturi româneşti scrise cunoscind un deosebit avint în perioada interbelică. De fapt, activitatea
de identificare şi cercetare ştiinţifică a manuscriselor realizate după lucTarea lui V,arlaam, păstrate pe aceste meleaguri, a început cam deodată
cu înregistrarea prezenţei în ţinuturile vestice a primelor exemplare
imprimnte ale cărţii. în anul 1885 V. A. Urechia, semnala, fără a face
alte precizări, realizarea la 1728 de către copistul Popa Florea, locuitor
în Oradea. a unei Cazanii 12 • Cîţiva ,ani mai tîrziu, Vasile Mangra, mi:ti
concret, publica manuscrisul intitulat: Apostolii cu Evanghelii, descoperit în localitatea Lăzăreni (Bihor), dezvăluind existenţa în partea ultimă a acestuia a unor învăţături copiate după Cazania lui Varlaam.
Peste un deceniu, în 1904, Petru Popa, în ,cuprinsul unor referiri la trecutul satului Fughiu, de lingă Oradea, publicate în revista „Biserica şi
Şcoala" (Arad)1 3 , semnalează, şi el, alături de un exemplar imprimat,
o copie manuscrisă pe care o consideră realizată după tipăritura moldoveană.

Cunoaşterea

celor dintîi reproduceri manuscrise păstrate în Ţara

Crişurilor o datorăm însă cercetărilor intreprinse în jurul anului 1920

Liviu Str c za, Manuscrise liturgice româneşti în Biblioteca Arhiepiscopiei Sibiului (prezentare generală), .,Mitropolia Ardealului", XIX, 1974, 4-6, p. 239.
11
J\ t. Pop a. Manuscris<' vechi româneşti în Biblioteca C<'ntrală Unit-ersitară din Cluj-Napoca, în „Biblioteca şi Invăţămîntul". Lucrările Simpozionului din
5-7 septembrie 1974 (studiu xerografiat), Cluj-Napoca, 1977. p. 37, 42, 45, 47.
1
' V. A. Urechi a, Schiţe din istoria literaturii române, Buc., 1885, p. 111-117.
13
Petru Pop ,1, în „Biserica şi Şcoala" (Arad), XXXI, 1907, 16, p. 4-5.
10
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de către Gheorghe Ciuhandu şi Nicolae Firu. Prezentînd în C'adrul unor
articole seriale, apărute în revista „Cele Trei Crişuri" şi gazeta „Tribuna" (Oradea), vechi urme ,de cultură românească din Bihor, între anii
1918 şi 1922 ne sînt dezvăluite: copiile manuscrise din 1676 şi drc~t
1692 datorate cărturarului Popa Urs din Cotiglet; manuscrisele realizate
de copistul Popa Petru în Stînceşti şi alte localităţi; textul realizat în
1729 de către Popa Ioan din „Ţara Leşască" în Bălaia, şi Cazania tran~crisă, în 1737 în satul Apateu 14, de către copistul Ioan Popovici Muncăcianul. Acestora, de •asemeni manuscrisului semnalat în anul 1926 în
revista „Familia" 15, cercetările prilejuite de comemorarea a trei veacuri
de la apa,riţia tipăritmii, le alătură noi exemplare. In anul 1943 Atanasie Popa publică un al treilea manuscris datorat copistului Urs, realizat
în 1680 la Cotiglet, semnalînd totodată în cuprinsul studiului ,grafic din
1944 fragmentul intercalat în cuprinsul exemplarului (2) de la Beiuş
al Cazaniei imprimate şi alte două copii, anume manuscrisele de la Mcdţi,eşul Aurit {Sătmar) şi Topa de Sus ,(Bihor) 16 • Tot acum, Florea Mure-şan include în cuprinsul lucrării sale comemorative o prezentare detalia,tă a manuscrisului de la Fughiu, din 11738 1 i. In anul 19-H, în ale sule
lnsemnări şi inscripţii bihorene, Titus Roşu dezvăluie, manuscrisul
descoperit în localitatea Călugări (azi Izbuc), realizat în anul 1762
de către Popa Jurj din Leheceni, considerîndu-1 o copie (!) după Cazania lui Varlaam 18 •
După ră:zlboi, singur C. Pistrui, prezentînd vechi manuscrise ,româneşti din Fondul Bibliotecii Episcopiei Ortodoxe Române Oradea, descrie,
succint, Cazania copiată în 1728 în Jocalităţile Surduc şi Oradea
de către Popa Ioan din „Ţara Leşească", iar Gabriel Strempel, \·alorificind fondul de manuscrise româneşti al Bibliotecii Academiei, face
cuvenite precizări asupra exemplarelor din 1676 1şi 1692 de la Cotiglet
şi a celui din 1737, JI'ealizat la Apateu.
Cit priveşte păTţile Aradului, Zărandului şi Banatului, lucrările monografice, studiile şi articolele rapărute, privind vechea cultură române-ască scrisă, nu au înregistrat pînă în prezent vreun manusoris copiat
după lucrarea lui Varlaam, chiar semnalarea unor exemplare imprimate
fiind făcută intimplător, aferent. Sub aspect ultim, Temarca este valabilă şi în cazul cercetărilor ,relevate mai sus, privind întinderile Crişa
nei, deoarece, în majoritatea cazurilor, manuscrisele au fost semnalate
lapidar, dezvăluindu-se titlul, şi cînd s-a păstrat, colofonul sau epilogul,
conţinînd numele copistului, data şi locul conceperii textului. Cu excepţia copiei manuscrisă de la Fughiu, şi, in parte, a acelom de la Cotiglet,
H G h.
Ci u han el u, în ,.Tribuna" (Oradea), 1919, 48-49; N. Firu, Urme
vechi de cultură românească în Bihor, Oradea, 1922, p. 24.
15
M. Pripor, în „Familia", S. II-a, I, 1926, 7. p. 10.
16
A t. Pop a, Cazania lui Varlaam ... cit., p. 130 şi urm.
17
F 1. M u re ş an, op. cit., p. 190 şi urm. Octavian Schiau datează acest
manuscris în anul 1696.
18
Titus Ro ş u, lnsemnări şi inscripţii bihorene, I, Beiuş, 1942.
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n-au fost cercetate cuprinsul, aspectul grafic ornamental -şi mei filiaţia
textelor lor, prin cm·e să se stabilească dacă, într-adevăr, ele reprezintă
sau nu copii după tipă·ritura din 1643.
In această situaţie, cercetarea noastră a urmărit, în primul rînd, ca
şi în cazul exemplarelor imprimate 19 , reidentificarea Cazaniilor manuscrise semnalate în trecut pe aceste meleagw·i, încercare cu puţine şanse
deoarece mai multe dintre ele, odată descopePite şi publicate, au ajuns,
în scurt timp, în colecţii particulare care, ulterior, în timpul războiului
ultim mai ales, s-au răsfirat ori sau distrus. Nu cunoaştem astfel locul
actual de păstrare şi nici măcar dacă, într-adevălr, mai există: manuscrisul realizat în 1728 la Oradea de către Popa Florea, cele 6 (!) ,,Păuce
nii" (inclusiv exemplarul de la Stînceşti) datorate copistului bihorean
Popa Petru, de asemeni, textele de la Bălaia {1724), Topa de Sus {Bihor)
şi Medieşul Aurit (Sătmar), situaţie care ne îngăduie, pentru moment,
să le considerăm doar probabile copii manuscrise realizate după Cazania din 1643. Ni s-au păstrat, în schimb, textele ajunse, prin donaţii
ori achiziţii, în fondurile de carte veche românească ale unor biblioteci
şi muzee din Oradea, Timişoara, Cluj-Napoca şi Bucureşti. Manuscrisele
din 1676 şi circa 1692 de la Cotiglet, copia lui Ioan Muncăcianul din 11737
de la Apateu şi manuscrisul cu fragmente de la Lăzăreni se păstrează
la Biblioteca Academiei R. S. România; exemplarul de la Cefa (Bihor)
a ajuns ~ecent, donat de căm-e Episcopia Ortodoxă Română a Aradului,
la Muzeul de istorie al R. S. România, cel de la Fugfl,iu se păstrează
în Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Românie din Cluj-Napoca, Cazania
scrisă în Surduc şi Oradea la 1728, in Biblioteca Episcopiei Ortodoxe
Române Oradea, iar manuscrisul de la Leheceni în Fondul de carte veche românească al Muzeului Ţării Crişurilor. Textul din 1680 al copistului Urs din Cotiglet şi exemplarul al doilea imprimat, conţinînd frragmen tul intercalat, descoperit la Beiuş, se află în biblioteca profesorului
Atanasie Popa din Cluj-Napoca.
Cercetarea analitică ştiinţifică a acestor texte, a ac:;pectului grafic
ornamental şi filiaţiei lor, în primul dnd, dezvăluie, nu fără surprindere
că doar 6 dinm-e ele, anume exemplarele de la Cotiglet (I-111), SurducOradea, Cefa şi fragmentul de la Lăzăreni, reprezintă, într-adevă•r, copii
după Cazania lui Varlaam, în timp ce manuscrisele de la Fughiu, Apateu şi Leheceni au fost copiate după exemplare ale Chiriacodromionului
din 1699. Confuzia în identificarea lor s-a datorat, fără îndoială, asemănării textului cu al Cazaniei din 1643, neţinindu-se seama de ornamentaţie şi, mai ales, de posibilitatea realizăirii lor după tipăritura transilvăneană. Limba evoluată, conţinutul îngrijit, aspectul grafic ornamental mult simplificat, numărul însemnat de exemplare şi, prin urmare,
preţul mni mic, au favorizat realizarea :în decursul veacului al XVIIIlea, în prima jumătate a acestuia mai ales în aceste ţinuturi vestice a
unui numă,r mai mare de texte după Chiriacodromionul din 1699 decît
19

Vezi Suppra, nota 3.
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după

Cazania lui Varlaam 20 , manuscrise care nu pot fi considerate nici
măcar copii intermediare după lucrarea de la Iaşi, deoarece reproduce
textul unei alte tipărituri româneşti.
Celor 6 texte descoperite în deceniile trecute, lucrarea de faţă le
alătură alte 6 manuscrise, întregi sau fragmentare, realizate după tipăritw·a de la Iaşi, identificate cu prilejul cercetărilor de teren întreprinse în Zărand, Bihor şi Banat. Dezvăluim astfel fragmentele copiate
în anul 1675 de către dascălul Petru din Scheii Braşovului, cele anterioare anului 168-4: identificate în exemplarul tipărit de la Foeni şi manuscrisul de la Romoşel, toate trei identificate în Banat, de asemeni,
manuscrisul copistului Popa Petru, aflat la Cheşa şi cel de la Sita.ni.
realizate în Bihor, şi în sfîrşi t copia manuscrisă de la Voivodeşti (Ză
rand).
Fără îndoială, cunoaşterea acestor 13 texte 21 nu îngăduie o evaluare
măcar aproximativă a numărului manuscriselor copiate după lucrarea
lui Varlaam în vestul T,ransilvaniei. Vicisitudinile vremii, jafu.rile. incendiile şi războaiele mai ales, au provocat distrugerea ori înstrăinarea
multor manuscrise, cauzelor de mai sus alăturrîndu-li-se, evident, interesul ce li s-a acordat destul de tîrziu acestor texte, albia în decursul
deceniilor ultime. Totuşi, ceea ce a rămas şi cunoaştem este suficient,
creidem, pentru ca să, ne, dăni seama că în decurs de un veac, în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea şi în prima jumătate a celui următor,
au fost rea:lizate pe aceste meleaguri un număr însemnat de exemplare.
Cea mai veche copie manuscrisă după Cartea Românească de învă
ţătură, din vestul Transilvaniei, a fost l'ealizată de către Popa Urs din
Cotiglet, care a început să o scrie „într-o deosebit de caracteristică g,rafie, nemaiîntîlnită în manuscrisele noastre vechi" (G. Strempel), în anul
1676 „în luna lui cuptor, în 31 de zile". Acestui prin text cunoscut i se
alătură, atît ca vechime cit şi importanţă, fragmentele intercalate în
blocul exemplairului de la Groşi {Banat), transcrise de către dască'lul
Petru, fiul că,răuşului Petru din Scheii Braşorvului, copiate prin locurile
de baştină sau în altă, parte. Cîţiva ani mai tîrziu, 1a 1680, copistul Urs
din Cotiglet „de părinţi din Topa de Sus şi de născut din Duşeşti",
realizează un al doilea manuscris, cu o serie de învă·ţături mai numeroase şi mai hogate în conţinut idecit cele ale lui Varlaam, lăsîndu-ne
mărturie că le-a luat" din1Jru Păucenia lui fo Alicsandru Vodă din Tara
Moldovei." Copistul manuscrisului de la Romoşel, în schimb, fără 'să-l
fi datat, localizat şi semnat, a realizat în a doua jumătate a veacului
al XVII-lea, cum ne dovedesc filigranele h'î,rtiei, una din cele mai fidele
F 1. Dud a ş, Carte veche românească în Bihor. Sec. XVI-XVII, Oradea,
1977, p. 182. Alte manuscrise inedite au fost identificate de noi cu prilejul recentelor cercetări.
21
Celor 12 manuscrise le mai alăturăm fragmentul interpolat în blocul exemplarului imprimat (2) al cărţii, de la Beiuş.
20
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şi totodată

mai desăvîrşite ca aspect iartistic copii transilvănene ale căr
acesta fiind unicul text integral identificat 1Pînă în prezent în
Banat.
Tot în acest răstimp au fost realizate două texte care completează
lipsurile din paginaţia a două exemplare imprimate care ;au circulat în
decursul timpului în Banat şi Bihor. Cel inclus în blocul exemplarului
de la Foeni, aşa cum ne dovedeşte 10 însemnare scrisă la sfiirşit de o altă
mlînâ la 1684, a fost realizat înainte de această dată, de către un copist
iscusit, rămas necunoscut. Fragmentul manusoris intercalat pe la jumă
tatea veacului al XVII-lea în exemplarul descoperit de Atanasie Pop:.1
la Beiuş, reprezintă, credem, atît ca realizaTe grafică cit şi prin conţinut,
unul din cele mai interesante texte de acest fel descoperit în prezent în
T,ransil vanic.1.
Exemplarelor prezentate, cultura românească scrisă de la sfîrşitul
veacului al XVII-lea, deosebit de evoluată în Ţara Cri.şurilor, le alătură
alte trei manuscrise. Neobositul preot copist Urs din Cotiglet realizeaz~.
înainte de 1692, o a treia reproducere, alăturîndu-i şi acesteia, cum vom
vedea, mai multe învăţături apocrife. Neîndoielnic, de la sfîr.şitul veacului al XVII-lea datează copia realizată în zona Pomezăului, din valea
Cri.şului Negru, în Cîmpani, pe lingă vechea ctitorie de lemn de la
1651 22 şi în satul învecinat Sitani de către preotul Vasile după moartea
căruia a rămas fiului său, copistul Mihai, care, continuînd „învăţătura"
părintelui său, a alăturat în jurul ianilor 1728-1729 alte pasaje evanghelice. La 1745, preotul Toader a adăugat, la 1indul său, manuscrisului
înoă patru file, conţinînd „Cazania în luna lui Martie în 9 zile, la 40
de mucinici", fragment pe care l-a reprodus după filele manuscrise,
adăugate la sfîrşitul exemplarului tipăriturii de la Cîmpani, pare--se cu
prilejul ,relegării lui.
OontempoTan cu copiştii Mihai .şi Toader din Sitani, Popa Florea din
satul învecinat Răbă,gani, Ştef.an, -locuitor în Sîmbăşag şi Pomezău, cu
Pavel Rusu venit din părţile Muncaciului şi cu diacul Ioan din Cîmpani,
a fost copistul Popa Petru, originar din Căbeşti. Mărturia pe care ne-a
lăsat-o pe vremea cînd locuia în satul Broaşte {azi Stînceşti), la sfîrşitul
uneia din Cazaniile sale manuscrise oferă cercetării noastre un document de primă însemnătate, pentru care motiv o redăm în întregime:
„Srris-am eu Popa Pătru din Crişul Negru, din satul Broaşte, de naştere
din Căbeşti, şi am învăţat carte la Pomezău, la unchiul meu, la Popa
Pătru din Cîmpani, D(umne)zeu iarte păcatele lui, că m-au învăţat, şi
să se ştie că am scris fără această Păucenie [ncă 6, de toate 7." Prin
urmare, copistul Petru şi-a început activitatea la Cîmpani, urmînd „învăţătUTa" unchiului său, realizînd caz nemaiîntîlnit pînă în prezent
în Trnnsilvania - nu mai puţin de 7 copii mianusorise după Păuc-enie,
neîndoielnic după o Cazanie românească, dintre care Gh. Ciuhandu a

ţii,

2
~

S. Bor o vs k y, Bihar varmegye

es

Nagyvarad, Budapest, 1901, p. 132.
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dezvăluit exemplarul de la Stînceşti'.! 3 , iar lucrarea de faţă, copia manuscrisă ,recent identificată în localitatea Cheşa (Bihor), transcrisă „ru
osîrdie", într-o deosebit de îngrijită grafie, la cererea preotului sătes,·

Gav,rilă, :pentru nevoia de învăţătură „a pruncilor lui ... Ioc::m şi Alexie."
Tot in această v,reme de cumpănă a veacurilor XVII-XVIII, Vasile
l\Lrngra consideră că au fost copiate învăţăturile incluse în manuscrisul

,,Apostolii cu Evanghelii"' de la Lăzăreni.
Manuscriselor copiştilor originari din vestul Transilvaniei, din Ţara
Crişurilor mai ales, li se alătură textele pe care le datorăm preoţilor,
da~călilor şi diecilor peregrini; dascălului şi preotului Ioan din ţinutul
Muncaciului şi preotului Ioan, originar şi el, cum însuşi scrie, din „Ţara
Leşească", veniţi în prima jumătate a veacului al XVIII-lea în condiţiile
intensificării propagandei unioniste în acele părţi. De la copistul ultim
ne-au rămas două manuscrise, primul copiat la 1724 în satul Bălaia, în
apropiere de Oradea, iar al doilea în anul 1728 la Surduc şi Oradea.
„Ioan Popovici Muncăcianul, dascălul care la 1730 a copiat în Nojor!id
Chiriacodromiorul din 1699 24, la 1731, de această dată „şezătoriu în
Cefa", ne-a lăsat un manuscris după Cazania lui Varlaam şi o Epistole
cu Strastnic. Cazania copiată tot de el la 1737 în satul Apateu, lîngă
Oradea, ,considerată de N. Fku şi Şt. Lupşa drept o copie după scrierea
lui Varlaam 25, este, în realitate, un alt manuscris după Chiriacodromionul de la Bălgrad (Alba Iulia)2 6 •
Atenţie aparte merită, cum rvom vedea, atît ca aspect grafic cit şi
ca importanţă cultural-istorkă, Cazania manusorisă descoperită recent
în ţinutul Zărandului, în localitatea Ne,rmiş, copiată de către diacul sau
do.scălul Flore, la începutul veacului ,al XVIII-iea, dar nu mai tîrziu de
1 732, în satul învecinat Voivodeşti, din Munţii Codrului, foarte probabil
după vreun exemplar imprimat folosit în ţinut 27 •
23

Ibidem.

2

N. Fi r u, op. cit., p. 24.
G. Str e m pe l, Copişti de manuscrise

:;

26

p.

G h. Ci u han du, în „Tribuna" (Oradea), 1919, nr. 51-52.

24

româneşti pînă la 1800,

Buc., 1950,

120.

7
i
Pe lingă aceste manuscrise după Ca:z;ania din 1643, în aceste părţi vestice, ca
de altfel şi în alte ţinuturi ale Transilvaniei, s-au mai realizat un număr de copii
după cartea Şapte Taine, din 1645. Se cunosc: cea a ieromonahului Agathon din
Iaşi, ,,diac din ţara Moldovii, locuitor în Şumugiu", scrisă în anul 1717 (V. Mangra,
Cercetări istorice literare, Buc., 1896, p. 14-15), copiile făcute de către Vasile Sturze
Moldoveanul, prima în 1694. în satul Buruiene, de lingă Şoimuş (1A t. Pop a, op. cit.,
p. 60), iar a doua în satul Sintandrei, în anul 1708 „în vremea cînd s-au ridicat
curuţii lui Racolţi Freţ pe Nimeţi", cînd „era răotate mare în Ardeal şi la Crişul
Negru şi cîmpia Giulei era toată pustie", ,,cînd era ciuma cea mare şi au murit în
Sînt Andreiaş 366 de suflete şi în toată Ţara Timişoarei (V. Man g r a, op. cit.,
p. 21); copia de pe la începutul veacului al XVfll-lea, publicată de G. Str e m pe 1
(op. cit., nr. 3564) şi o alta, din acelaşi răstimp, descoperită în satul Topa de SusBihor (A t. Pop a, op. cit., p. 65). Manuscrisul unei alte copii, realizat în a doua
jumătate a veacului al XVII-lea, după Şapte Taine, se păstrează în prezent în Biblioteca Mitropoliei Banatului ( C. Feneşan, în „Acta Musei Napocensis", VIII, 1971,

p. 603-605).
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Expunerea cronologică de mai sus dovedeşte realizarea, în a dou:i
a veacului al XVII-lea şi in p1ima jumătate a veacului urmă
tor, în decurs de mai puţin de un veac, în vestul Transilvaniei a cel puţin 9 copii manusorise după Cazania lui Varlaam. Li se alătură un număr de 4 texte intercalate, reproduse pentru a suplini lipsuriJ.e de paginaţie ale unor exemplare tipărite, realizate, toate, la scurtă vreme după
apariţia cărţii şi aducerea exemplarelor în Transilvania. Nu ne-ndoim
însă că numă,rul copiilor manrn,crise, ca de altfel şi al exemplarelor imprimate din aceste părţi vestice va fi fost mult mai mare <lecit cel pe
care îl cunoaştem.
Un număr de 9 dintre manuscrise au fost copiate între anii 1676
şi 1700, iar celelalte 4 în prima jumătate a veacului următor. Nu se
cunosc copii realizate in a doua jumătate a veacului al XVIII-lea. Cît
priveşte locul conceperii lor, un număr de 9 au fost copiate în Bihor,
de către oopişti locali ori veniţi din alte părţi, în localităţi situate pe
văile Crişurilor, a Crişului Negru mai ales, vatra trainică a autohtoniei
Bihariei. Indiferent de locul de obîrşie a celor care au trudit la scrierea
sutelor de file, de data şi locul ;realizării lor, toate aceste texte - aşa
cum ne străduim să o dovedim în prezentarea analitică generală ce urmează reprezintă, fiecare -în parte, unicate paleografice literare de
interes patrimonial cultural naţional.
jumătate

*
Paginaţia copiilor manuscrise cunoscute indică, în primul rînd, lipsa
foii de titlu ,5i a celor două predoslovii care, foarte probabil că nici n-au
fost transcrise copiştii, ştiindu-le povăţuirea, reproducînd, în primul rînd,
conţinutul propriu-zis, adică învăţăturile necesare propovăduirii şi luminării poporului. Avem, totuşi, în vestul Transilvaniei, o excepţie în
acest sens, anume copia de la Voivodeşti (Zărnnd), a cărei foaie de titlu.
destul de îngrijit desenată, a fost reprodusă după un exemplar de tip
imprimat B. Pe verso-ul filei copistul a reprodus, de asemeni, stem;:i
Moldovei şi versurile cunoscute.
Formatul copiilor manuscrise şi tot astfel oglinda textului sînt identice cu cele ale tipăriturii, năzuinţa majorităţii copiştilor fiind ,aceea
de-a reproduce cit mai fidel posibil aspectul grafic al imprimării. Numerotarea filelor, în schimb, dif•eră, completarea cu noi învăţături şi.
mai frecvent, evitarea altora, a ilustraţiilor, unor iniţiale ornate şi a finalelOT, cît şi aspectul paleografic sau ductul scrierii fiecă,rui copist, determinînd însumarea unui număr diferit de file: 339 (Surduc-Oradea),
366 (Romoşel), 392 {Cefa), 428 (Sitani), 449 (Ch~a), 546 1(Cotiglet III).
Cu excepţia exemplarelor de la Sitani şi Voivodeşti, manuscrisele au fost
numerotate cu slove-cifre chirilice de către copişti, unele pe părţi, iar
altele în continuare.
Cuprinsul textelor, cum e şi firesc dealtfel, reproduce pe cel al tipă
riturii, înfăţişîndu-ne, în general, aceleaşi învăţături. Spunem, în general, deoarece „reeditarea" locală manuscrisă a Cazaniei a îngăduit das-
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călilor, preoţilor şi diecilor o serie
omis;iuni, completări, amplificări ori

73

de
re-

zumări

de texte, care exprimă, fără
îndoială, mai degrabă maniera de lucru
şi preferinţa copiştilor decît posibilitatea folosirii unor exemplare deosebite
în conţinut ale Cazaniei lui Varlaam.
ln functie de această intervenţie creatoare (obişnuită, de altfel, în activitatea
.copiştilor vremii), deosebim între copiile cercetate: a) manuscrise ce reproduc întocmai textul cărţii (Cheşa, Romoşel,
fragmentele din exemplarele
imprimate de la Foeni şi Groşi); b) manuscrise cu omisiuni (Surduc - Oradea - minus 4, şi Sitani - mai puţin
15 „învăţături") şi c) manuscrise cu interpolări, conţinînd completări şi amplificări în cazul unor capitole, texte de
o valoare deosebită care, deschilinite de
părţile originale ale scrierii lui Varlaam, reprezintă intervenţia propriu- Fig. 1. Fragment manuscris interpozisă, altfel spus creaţia şi aportul cqlat între filele exemplarului (II) de
la Beiuş a Cazaniei lui Varlaam.
pistului. Asemenea părţi conţin toate
cele trei copii, de la 1676, 1680 şi circa
1692, realizate de Popa Urs din Cotiglet: primul 14, al doilea 16 ~azani!
deosebite, iar al treilea alte 15 „învăţături" apocrife, datorate cop1stulu1
cărturar 28 .

Patru cazanii în plus mai conţine manuscrisul lui Ioan Muncăcianul,
realizat în anul 1731, în localitate,a Cefa. O contribuţie literară aparte
ne oferă textul interpolat în CUlprinsul exemplarului imprimat (II) al
Cazaniei, descoperit la Beiuş, identificat în 1943. în locul a 4 file
(F. 226-229) din prima parte a cărţii, ,cuprinzînd „învăţătura": ,,Pentru
lumina sufletului şi trupului ce o întunecă lăcomia şi alte gînduri de
păcate" ,,cum nu poate nime să slujească a doi domni"', copistul anonim
a tîlcuit şi dezvoltat acelaşi text, în folosul evident al luminării drepte
a fraţilor din Ardeal, în cuprinsul a 13 fHe. Interpolarea este evidentă,
iar grafia arhaică {fig. ,1), elemente care ne fac să datăm ,realizarea sa
2lj Tot acum
şi tot în Bihor, în anul 1682, la Tinăud, copistul Popa Petru a
copiat o Cazanie, de peste 600 file, care cuprinde 32 capitole, primul fiind Despre
post, în duminicile lăsatului în post, iar ultimul Despre carii-s destoinici să fie preuţi
şi nu să popesc. Pe f. 574 la sfîrşit, în colofon, copistul arată că această Evanghelie
„ce este de învăţătură de în toate duminicile preste an" a scris-o după o carte ce
este tipărită în ţara rusească, care a fost izvodită şi întoarsă pre limba românească
de un popă rusăsc şi multe cuvinte am tocmit ... " G h. G i u g le a, Cazania protopopului Popa Pătru din Tiniud. Manuscris, ,,Dacoromania", I, 1920-1921, Cluj,

1921, p. 356-359.
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pe la jumătatea veacului cil XVII-lea, nu-i exclus în părţile Hunedoarei
unde ulterior, .dar în acelaşi veac, în cîmpul de jos al uneia dintre
file s-a semnat Popa Gheorghe din Haţeg. Fără îndoială, realizarea sa
dovedeşte, alături de receptivitatea manifestată faţă de cartea lui Yar-laam, năzuinţa cărturarilor români din Transilvania spre o necontenit,\
desăvîrşire a învăţăturilor lucrării.
Hîrtia folosită de către copişti în scrierea textelor conţine. cum e şi
şi firesc, filigrane diferite mărci ale morilor de hîrtie care ne dezvă1uie provenienţa sa transihrană şi, mai frecvent, din import, din statele
învecinate. În timp ce în cazul copiilor manuscrise datate filigranele
hîrtiei confirmă răstimpul realizării lor, pentru manuscrisele incomplete
sau nedatate, fiind în această situaţie exemplarele de la Cheşa, Romoşel
şi Sitani, în lipsa unor indicii certe, ele contribuie dacă nu la stabilkect
anului realiză1ii, la încadrarea lor ,neîndoielnică în a doua jumătate a
veacului al XVII-lea.
Cerneala folosită la scrierea textelor este de culoare neagră, prezentînd uneori o nuanţă rădăcinie. Pe lingă cerneala obişnuită s-a mai
folosit culoarea roşie, chinovarul, şi mai rar vopsele de culoare galbenă,
verde, maro şi violetă.
Paleografic, manuscrisele copiştilor de pe aceste meleaguri formează
un grup apa,rte de texte, cu trăsături distincte în cadrul cultUTii româneşti scrise din Transilvania. Operele copiştilor din Ţara Crişurilor şi
Banat nu prezintă nici elementele savanteriei caligrafice ale marilor
scriptorii monahale şi nici sarierea realizată de către ,diacul cancelariilor domneşti ale vremii2 9 • Aproape întotdeauna scrierea lor (indiferent
de locul de baştină) imită tiparul, adică fonna textului ~mprimat, folosit ca model. Pricina copierii cărţii cu o asemenea grafie o explică,
fără îndoială, realităţi cultural-istorice specifice ,acestor meleaguri, lipsite de şcoli româneşti destinate pregătiirii unor grămătici, şi îndepărtate
de ,centrele de activitate tipografică. Li se alătură, evident, nevoia mare
de ,carte românească pe care copiştii se străduiesc s-o satisfacă pun'ind
la îndemîna preoţilor şi dascălilor un text uşor de parcurs, cu aspect
g.rafic atrăgător. Cu prilejul ifealizării copii.Jor manuscrise după s<Tierea
lui Varlaam şi după ediţia i-5a ulterioară, din 1699, mai mult <lecit
în cazul altor tipărituri româneşti, copiştii din vestul Transilvaniei UTmează izvorul primar, imprimat, scrierea lor se1miuncială literară calig~riafkă înfăţişîndu-ni-se simplă, ,accesibilă, fără pretenţii şi, putem spune, deloc complicată de suprascrieri, semne diaaritice ş.a. Fără îndoială.
aceste texte, dat fiind prestigiul cărţii, au fost destinate pentru învăţă
tura celor mulţi, fă,ră prea multă ştiinţă de carte, care vor fi trebuit
să înveţe repede şi de cele mai multe ori, în lipsa dascălilor, singuri.
Copiată astfel, Cazania lui Varlaam trebuia să II"eprezinte, pe mai departe, o carte românească Ide învăţătură.
29

N.

Ed roi u,

Paleografia romano-chirilică (curs litografiat), Cluj, 1972,

p. 77, 112.
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Fig. 3. Copia manuscrisă de la R omoşei (Banat) filă cu frontispiciu.

filă.

Ornamentaţia acestor
o anume lipsă de

manuscrise, spre deosebire de scriere, care inpersonalitate a acestor copişti, dezvăluie, în
schimb, o·r iginale opere de artă. Reproduce-rea grafică a monumentalei
tipărituri s-a făcut desigur între anumite limite, explicate de posibilită
ţile reduse care s-au aflat la îndemîna copiştilor de-a reda, de pildă ,
frumoasele gravuri ale cărţii - fapt care .ar fi necesitat timp îndelungai
şi o muncă încordată, migăloasă, cu mult mai grea dedt copie,rea, luni
in ,şir, a textului propriu-zis.
Fără îndoială însă că evitarea ilustraţii'lor o mai explică, în aceeaşi
măs ură, lipsa mult simţită a cărţii rnmâneşti de învăţătură pe aceste
meleaguri, altfel spus realizarea grabnică a cît mai multor exemplare.
Ilustraţii. Dintre manuscrisele cercetate de noi unul singur conţine
scene cu personaje şi anume exemplarul de la Voivodeşti (Zărand), ,rea1izat pe la începutul veacului al XVIII-lea, Copistul acestui manuscris
a reprodus, cum se observă, destul de bine gravura ce încadrează titlul
cărţii, fila reprezentind foaia de titlu a unui exemplar imprimat B
(fig. 4), iar pe iverso, stema Moldovei. Se pare că as•e menea reproduceri
au existat :şi în fruntea cazaniilor :(text pierdut astăzi) deoarece pe una
dintre filele ultime, salvată cu prilejul descoperi!rii, la sfîrşitul textului
copistul a desenat ,gravura imprimată în carte în a doua parte pe
dică

1
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Fig. 4. Copia
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Fig. 5. Copia manuscrisă de la Sitani
(Bihor) frontispicii (comparate cu
cele ale textului tipărit).

f. 116 v., reprezentînd pe Preacuvioasa Paraschiva. Relevăm la acest
desen un amănunt nu lipsit de semnificaţie: dascălul copist a tradus titlurile slavone ale scenelor laterale, înfăţişînd aducerea moaştelor, transcriind textul în limba !română.
Frontispicii. In celelalte manuscrise locul gravurilor îl suplinesc
originale frontispicii. Intotdeauna însă, dată fiind ornamentaţia bogată
a acestui element grr-afic în ,cuprinsul că,rţii, înlocuit în mu~te locuri cu
frumoase ilustraţii, în realizarea lor copiştii au evitat modelul imprimat
înfrumuseţînd cadrul conform posibilităţilor proprii de creaţie, lăsîn
du-ne astfel originale ornamente cu valoare de unicate artistice pentru
vechea artă manuscrisă tromânească. Dimensiunile frontispiciilor copiilor
manuscrise reproduc, în general, pe cele ale tipăriturii, uneori ornc1mentul luînd p!rOporţii importante, ocupînd o treime de pagină, astfel
fiind cele ale exemplarului de la Sitani. f,rontispiciile din fruntea pasajelor mai puţin importante ale învăţăturilor au fo1ma de bandă simplă, îngustă, ornată cu motive florale şi geometrice. In ornarea cadrelor
dreptunghiulare mari, copiştii evită moti'Vele florale bogate, de inspiraţie
barocă, preferînd desenarea unor numeroase şerpuiri şi înlănţuiri de linii simple, frînte adeseori (Romoşel, Foeni, Cefa, Surduc-Oradea) incumetîndu-se totuşi uneori să reproducă, riscind frecvente inconsecvenţe
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 6. Copia manuscrisă de la Sitani
(Bihor) - frontispicii (comparate cu
cele ale textului tipărit).
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Fig. 7. Copia manuscrisă de la
(Banat) - frontispicii.

Romoşel

în desen, unele detalii imprimate, mai puţin complicate (fig. 5-7). Realizarea lor cerînd însă pricepere şi ['ăbdare, diecii, preoţii şi dascălii
le-au evitat. în timp ce la Tealizarea exemplarului de la Cheşa acest
element ornamental n-a fost folosit, textul de la Surduc-Oradea (fig. 8)
ne dezvăluie 43, cel de la Sitani 49, iar manuscrisul de la Romoşel 74
de frontispicii, la toate ,realizate în una sau două culori, cu cerneală
neagră, neagră rădăcinie, cafenie sau roşie. Dimensiunile unora dintTe
ele depăşesc pe ale celor imprimate, iar decoraţia ni se înfăţişează îngri-jită, elegantă uneori, originală. Prin intermediul lor copiştii, fără a manifesta intenţia de-a reproduce cartea întocmai, s-au străduit să rea'lizeze exemplare demne de valoarrea şi renumele tipăriturii ieşene.
Iniţiale. La începutul capitolelor sau învăţăturilor, asemeni exemplareloT imprimate, copiile manuscrise mai ,prezintă iniţiale simple, ornate
şi chiar historiate. Fiind mai puţin complicate şi de dimensiuni mai
mici, ele alcătuiesc ornamentul cel mai des p~eluat şi, într-adevă·r, artistic şi original lucrat. De multe ori ,copiştii redau, ,cu destulă fidelitate,
tipul iniţialei imprimate, da:r nu odată, în irealizarea lor, a iniţialelor
ornate mai ales, folosesc cu iscusinţă şi pricepeTe un stil aparte, creator,
conform viziunii loT proprii, năzuind astfel spre realizarea unor cit mai
frumoase copii, imprimîndu-le originalitatea artistică, cairacte:ristică eulhttps://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 8. Copia manuscrisă de la Surduc
- Oradea - frontispicii.
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Fig. 9. Copia manuscrisă de la Sitani
(Bihor) - iniţiale (comparate cu ceh·
ale textului tipărit).

turii scrise de pe aceste meleaguri. Ne suscită cu deosebire atenţia 1mmanuserisului de la Sitani 148 la număr, toate caligrafiate C!I
cerneală neagră şi ,cafenie. In timp ce unele reproduc tipul original, altele conţin deosebiri, ireprezentînd aportul sau creaţia copistului artist.
Deosebim: iniţiale care depăşesc ca mărime pe cele imprimate, iniţiale
copiate prezentînd o ornamentaţie mai bogată decît cele imprimate sau
complet diferită, uneori compunînd chiar cadr-e historiate (fig. 9). Deosebit de receptiv la vechea tradiţie miniaturală ni se dezvăluie prin înfrumuseţairea iniţialelor ,copiei sale din 1731, de la Cefa, dascălul Ioan
Popovici Muncăcianul (fig. 10). Copistul .manuscrisului de la Romoşel
a preferat iniţiala simplă, ornată, echilibrată prin proporţie, întotdeauna
realizată cu culoare rnşie (fig. 3). Majusculele ornate ale manuscrisului
de la Cheşa, peste 100 la număr, sînt de dimensiuni potrivite şi au fost
realizate cu cerneală roşie (fig. 10). Atit lor cit şi frontispiciilor, copistul nu le-a acordat importanţă deosebită, atenţia sa concentrindu-se asupra realizMii grafice artistice a textului. într-adevăr desă'Vfrşită pe alocuri. Proprii copiei de la Cheşa rămîn ornamentele de margine, ale unor
litere de text din rîndul ultim, deosebit de elegant realizate, în restavul
de jos al filelor. Cîmpul lor, conturnt cu cernenlă neagră, a fost colora~
cu vopsele de apă, cu negru, ,roşu, galben, verde, albastru şi, mai rar,
violet (fig. 2, 11).
ţialele
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Alături de ornamentele de mai sus merită relevate decoraţiile titlurilor capitolelor, scrise cu majuscule şi ornate cu roşu, cu împletituri,
din care emană frumoase efecte decorative. Mai iraJ' întîlnim la sfîrşitul
capitol-elor {în cuprinsul exemplarelor de la Romoşel, Surduc-Oroidea,
Sitani) mici vignete, desenate întotdeauna cu cerneală neagră, cu mai
puţină grijă, putem spune simplist.
Legătura copiilor manuscrise realiz,ate
după
Cazania lui Varlaam,
în vestul Transilvaniei nu se deosebeşte cu mult de acea a exemplarelor
imprimate. Dintre exemplarele prezentate mai păstrează copertele vechi
doar cele de la Cheşa, Romoşel, Cefa, şi Sitani, •realizate din scoarţă
învelită în piele, de culoare neagră, sau maronie, ornate prin presare la
rece, cu elemente vegetale şi motive geometrice. Legătura manuscrisului
de la Romoşel n-a fost ornamentată. Au fost realizate de către legători de
că,rţi care-au lucrat pe aceste meleaguri, manuscrisele de la Cheşa, Cefa
şi Sitani păstrinld neîndoielnic, legături vechi, din prima jumătate a
veacului al XVIII--lea, cea a textului ultim datînd, cu siguranţă, dinainte de 1756.
Mărturiile documentare sau însemnările scrise de-a lungul timpului
pe filele acestor cărţi sînt rare şi nu întotdeauna semnificative. Lipsa
unor asemenea menţiuni, datorate diferiţilor posesori, îl explică în cazul
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Fig. 10. Copia manuscrisă de la Chcşa
(Bihor) - iniţiale (comparate cu cele
ale textului tipărit).

Fig. 111. Copia manuscrisă de la Cheşa
(Bihor) - ornamente de margine.
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multora înstrăinarea copertelor vechi şi-a filelor liminare, de asemeni,
lipsa spaţiilor libere, nescrise, explicată de preţul ridicat al hirtiei. Faptul se mai datorează circulaţiei restrinse a acestor texte. Primează, ca
însemnătate, menţiunile făcute de către copişti in timpul sau la sfîrşitul
copierii textelor, lăsindu-ne în cuprinsul lor nebănuite date de interes
istoric care, chiar lap~dare, stîrnesc uneori un deosebit interes. Precizarea copistului Urs din Cotiglet, făcută la sfirşitul manuscrisului din
1680, privind transcrierea cazaniilor „dintru Păucenia lui Alicsandru
Vodă din Ţarn Moldovei" rămine concludentă în acest sens. Acelaşi copist ne-a lăsat menţiunea că a început să scrie manuscrisul din 1676
„în al şaptăleasprezece an dacă ,au luat Turcii ţara Oradea, în ce an au
fost foame(te)." Copistul Popa Ioan a transcris copia de la Bălaia în
anul 1724 „cînd au fost iarnă caldă, fără neaoă".
Preţul la care au fost vîndute şi cumpărate, în decursul veacului
al XVII-lea mai ales, aceste manuscris,e nu-l cunoaştem. In colofon copiştii n-au menţionat acest fapt şi nici în folosul cui au fost realizate.
însemnări marginale care să ne ofere unele indicii in acest sens n-au
fost identificate. O comparaţie a valorii băneşti a acestor texte cu ce'l
ştiută a exemplarelor imprimate ale Cazaniei lui Varlaam, cumpărate
şi vîndute pe aceste meleaguri, este, prin urmare, imposibilă. Putem,
totuşi, presupune că preţul lor trebuie să fi fost apr-eciabil, copiştii lucrind la ,realizarea copiilor după carte 'Luni în şir. Nu-i exdus ca unele
exemplare să fi fost realizate în schimbul unor bunmi în natură, mai
la îndemînă în mediul sătesc.
Circulaţia manuscriselor, spre deosebire de a exemplarelor imprimate, a fost mai restrînsă, peregrinul celor mai multe fiind de dată
recentă şi, mai mult, de interes bibliofil. Cele t,rei texte, de la 1676, 1680
şi circa 1692 de l,a Cotiglet au circulat în Bihor, în sate situate pe cursul
mijlociu al Crişului Repede. Manuscrisele de la Sitani şi Cheşa s-au
păstrat, necontenit, timp de peste două veacuri şi jumătate, în aceleaşi
ljocalif4'ţi. 1Textul transcris de Popa Ioan la 1724 în satul ,Bălaia a fost
găsit în satul Goila, lingă Beh-1-'?, cel pe care l-a copiat, la 1728, în
Surduc şi Oradea, s-a aflat în prima jumătate a veaculul al XIX-led
în proprietatea lui Gheorghe Mangra din satul Gruilung, iar cel reali,,,at în 1731, la Cefa, de către Ioan Popovici Muncăcianul s-a păstrat în
localitate pînă la 1831 cind semna pe o filă a sa Popa Mihai, în acela.şi
an însă, în luna decembrie, învăţătorul Ţucortaş Irimie scriind, în două
rîndmi, că volumul aparţinea comunităţii Groşi (azi Groşeni, jud. Arad)
din părţile Zărandului unde, faptul rămînînd deosebit de interesant, un
an mai tîrziu aflăm în folosinţă un al doilea manuscris care nu-i exclus
să fi aparţinut satului Voivodeşti de unde în urma mutării vetrei, a
https://biblioteca-digitala.ro
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marii majorităţi ,a locuitorilor lui la 20 km mai spre sud. pe malul stîng
al Crişului Alb, între Aldeşti şi Mînerău, a fost dus de c[1lre locuitorul
Teodor Bun în anul 1732. Descoperirea manus<'riselor la Groşeni readuce în discuţie acel Raport al Comisiei de cmcheU-1 pentru Unirea cu
biserica Romei, din anul 175!, ordonată în p[1rţile veslice ale Tr:msil-
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Fig. 12. Copia manuscrisă de la Surduc

-

Oradea - iniţiale şi însemnările copistului Popa Ioan (11728).

Fig. •13. a) Fragmentul manuscris interpolat intre filele exemplarului Cazaniei
de la Foeni (Banat) - însemnarea dascălului Petru, fiul cărăuşului Petru din
Schei - 1684; b) Copia manuscrisă de
la Romoşel (Banat) - mărturie privind
circulaţia exemplarului.

vaniei, din cuprinsul cărui,a aflăm că la acea dată preotul unit din satul
Groşi, aflat în ceartă cu preotul ,ortodox, învăţa poporul din Catehismul
lui Petru Pavel Aaron, iar cel ortodox din cărţi venite din Ţara Românească şi Moldov,a 30 , neîndoielnic apărute în secolul al XVII-lea sau la
începutul celui următor, printre care s-au număirat cu siguranţă şi
aceste două copii manuscrise după Cartea Românească de învăţătură a
Mitropolitului cărturar Varlaam.

°

F 1. Dud a ş, O copie manuscrisă dupii „Cartea Românească de învc"iţătură"
a lui Varlaam (1643), realizată în părţile Zărandului, ,,Crisia", VII, 1977, p. 437.
3

6 - Crlsia -

1980
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Lista manuscriselor realizate după „Cazania lui Varlaam"
in vestul Transilvaniei
Nr.
•·rl.

Textul

Copistul

Anul

Rererinle

I

2

3

4

Manuscrisul (I) dela
Cotiglct (Bihor)

1676

N. Firu, Urme vechi de

Popa Urs

---o

1

cultură

românească

Bihor,

Oradea,

1922,

Şt. Lupşa

în Mo-

p. 17;

nografia-almanah

în
a

Crişanei,

Oradea. 1937.
p. 22; G. Strempel. Fondul de manuscrise româneşti
al Bibliotc>cii
Academiei, în ,.Studii ~i
Cercetări

de Bibliologia" (Buc.). 1967, 2. :i.
p. 253.

2

3

4

5

Fragmentele din
Dascălul Pătru
exemplarul imprimat din Scheii Brade la Groşi (Banat) şovului
Manuscrisul (li) de
la Cotiglet (Bihor)

Inedit

1680

At.
Popa.
în
Dacia
(Arad),
11 iun. 1943;
idem, în .,Mitropolia
Moldovei şi Sucevei".
X, 1965, 13: Cercetări
de
lingvistică
(Cluj),
X, 1965. 1; .. Mitropolia
Moldovei şi Sucevei••,
XLIV, 1968. 5-6. l\1itropolia
Ardealului'".
1965, 1-3.

ante
1684

Inedit

ante
1692

N. Firu, op. cit., p. l î 18; Gh. Comşa, Istoria
predicei la români, p.

Popa Urs

Fragmentele din
ardelean. necuexemplarul imprimat noscut
de la Foeni (Banat)
Manuscrisul (III) de
la Cotiglet (Bihor)

1675

Popa Urs

106
pel,

şi

urm.; G. Strem-

de manuscrise româneşti pînci
la 1800. I, Buc., 1959,
Copişti

p. 260.
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o

I

6

7

8

I

l

după

„Cazania lui Varlaam"

f2

necunoscut
Fragmentul din
exemplarul imprimat
(2) de la Beiuş (Bihar)

jum.
sec. XVII

necunoscut

sec. XVII

Popa Petru

2/2
sec. XV1II

necunoscut

sf. sec.
XVII

la

4

At. Popa,

Cazania lui
Varlaam. 1643. Prezentare grafică, Timişoara,

1944, p. 110.

212

Manuscrisul de la
Romoşel (Bihor)

Manuscrisul de
Cheşa (Bihor)

3

83

Inedit

Inedit

--9

Manuscrisul de la
Lăzăreni (Bihor)

V. Mangra, Rolul diecilor din Moldova
în
cultura românească din
Bihor în sec. al XVII,

în ,,Familia", XXVIII,
1892, 18, p. 205.

10

Manuscrisul de la
Si tani (Bihor)

11

Manuscrisul
Surduc (Bihor)

Popa Mihai din
Sitani

2/2
sec. XVII

Inedit

de la Popa Ioan
Oradea

--12

Manuscrisul de
Cefa (Bihor)

13

Manuscrisul de la

la Copistul Ioan
Popovici Muncăci anul

Voivodeşti (Zărand)

probabil diacul
Flore din Groşi

1731

încep.
Florian Dudaş, o copie
sec. XVIII manuscrisă după CarRomânească de învăţătură a lui Varlaam
(1643), descoperită în
părţile Zărandului.
în

tea

,,Crisia", VII, Oradea,
1977, p. 433-437.
6*
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MANUSCRITES REALISEES D' APR~S LA „CAZANIA LUI VARLAAM"
(IAŞI, 1643) DECOUVEKTES A L'OUEST DE LA TKANSYLVANIE
(Resume)

L'auteur presente Ies manuscrits decouverts jusqu'a present a l'oucst de la
TransylYanie. Il souligne l'importance culturelle, historique et graphique des textcs.
II decrit la pagination, ]'aspect graphique l'ornamentation et les 1lemoignagcs documentaires des manuscrits.
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ASPECTE ALE LUPTEI CETAŢENILOR DIN ORADEA
PENTRU AUTONOMIA ORAŞULUI (I)
CONTRIBUTII LA O ISTORIE A ORADIEI IN
SECOLUL AL XVIII-LEA
de
GHEORGHE GORUN

In urma

alungării trupelor turceşti din cetatea Oradea în iunie 1692,
stăpînke austriacă ,reinstaurează în comitatul Bihor dominaţia
economkă şi politică a bisericii catolice, prin reprezentanţii acesteia:
episcopia şi capitlul episcopiei. Acest act a însemnat, de fapt, o încercare a noii stăpîniri de a întoarce roata istoriei la realităţile istorice de
la mijlocul secolului al XVI-lea, cind imperia:lii au fost îndepărtaţi de
pe scena politică a Transilvaniei, un ad profund nedrept şi care a avut.
ca rezultat iridica,rea întregii populaţii a oraşului Oradea la luptă pentru
cîştigarea mai exact recîştigarea autonomiei oraşului. Această
luptă, care a durat aproape două secole şi ca,re a îmbră·cat o mare diversitate de forme, a împiedicat dezvoltarea oraşului datorită imensului
efort al cetăţenilor de a corecta o g,mvă eroare istorică, împiedicîndu-1
în a-şi ocupa locul care i s-ar fi cuvenit printre primele oraşe ale Tran-

noua

silvaniei.
Istoriografia mai veche a evitat cu grijă ,abordarea chestiunii proceselor dintre oraş şi biserica catolică, din ,raţiuni care nu ţin de domeniul ştiinţei. Nici noua istoriografie nu s-a grăbit să cerceteze problematica legată de constituirea oraşului modern Oradea, cu excepţia unui
articol ,al lui Ioan Puşcaş publicat în 1972 1 şi care se ocupă de un fragment al acestei lupte biseculare: convenţia din ,anul 1722 dintre oraş şi
capitlu, prima încercare de aranjament a situaţiei ornşului Oradea în
conflictul cu biserica catolică. Studiul de faţă nu are pretenţia de a
epuiza chestiunea, nici măcar în aspectele ei eviolutive, ci numai de a
pune problema în dezbaterea istoriografiei noastre.
Reinstaurarea stăpînirii bisericii •catolice în Bihor s-a făcut prin
diploma leopoldină din 1693, anulîndu-se printr-o singură t,răsătură de
condei o evoluţie istorică de aproape un seool 1Şi jumătate, ,a cărei trecere în revistă este necesară pentru înţelegerea realităţilor. Oradea s-a
I o an Puşca ş, Convenţia din 1722 dintre capitlul episcopiei catolice din
Oradea şi oraşul Oradea, în Lucrări ştiinţifice, Istorie-ştiinţe sociale-pedagogie, Oradea, 1972, p. 69-74.
1
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2

constituit ca localitate urb,:mă din mai multe ,aşezări, relativ apropiate,
sub protecţia cetăţii Oradea. Devenit la un moment dat r~edinţă episcopală, oraşul a ,existat pînă la 1557 divizat, în mai multe aşezări-cartiere,
care. în timpul principatului autonom transilvănean, graţie unor privilegii şi a sprijinului principilor interesaţi a crea la graniţa de vest o
,L~ezare m,i:·e, capabilă de a se opune atacurilor externe, se transformă
în civitas, cunoscut sub numele de Oradea Mare, în sensul cel mai deplin al cuvîntului, termen folosit uneori şi astăzi.
Reinstaurarea stăpînirii bisericii catolice a însemnat în mod concret
divizarea întregului în părţi şi mai ales pierderea drepturilor cîştigate
în timpul principatului, întrucît ele erau în contradicţie ;cu drepturile
sLăpînului de pămînt şi, prin urmare, anulate din oficiu. Dacă oraşul ar
fi fost declarat oraş liber ,regal, acesta şi-ar fi păstrat privilegiile, întrucît ele nu erau în contradicţie cu drepturile puterii centrale, faţă de
care ar fi depins. Acestea sînt limitele juridice între care a evoluat lupta
dintre oraş şi biserica catolică, ,aşa cum vom vedea în cele ce urmează.
, Perioada de după iunie 1692, cirud Oradea a fost eliberată de sub
stăpîni1rea turcească şi ocupată de austrieci, şi pînă în 1722, anul în care
s-a încheiat piimul aranjament dintre cei doi parteneri, o considerăm
ca fiind prima etapă a îndelungatei lupte pentru autonomia oraşului
Oradea. Această etapă se caracterizează prin tatonări ·reciproce, prin
evitarea situaţiilor ca,re ar putea să nemulţumească pe celălalt, prin manevre de culise care vor favoriza întîi oraşul şi apoi capitlul. Ca bilanţ
al acestei etape, victoria temporară a capitlului este indiscutabilă, dar
cetăţenii Oradiei renunţă la manevrele de culise în favoarea luptei desC'hise, preluînd iniţiativa în etapa a doua.
1n timpul asedîului din 1692 a cetăţii Oradea, cetăţenii s-au raliat
trupelor imperiale, sprijinindu-le într-un mod atît de eficient incit însuşi împăratul Carol al VI-lea este nevoit a le recunoaşte meritele:'.
Aceeaşi colaborare s,e stabileşte între trupele imperiale şi cetăţeni cu
ocazia luptelor de apărare a fortificaţiei orădene în faţa asalturilor răs
culaţilor conduşi de principele Francisc Rak6czi al H-lea, cînd imperialii
păstrează cetatea numai graţie ajutorului cetăţenilor. Această colaborare dintre cetăţeni şi trupele imperiale î:şi are explicaţia în străduinţa
locuitO'rilor oraşului de a evita restaurarea dominaţiei bisericii catolice
asupra oraşului, prin cîştigarea bunăvoinţei noilor autorităţi. Exploatînid situaţia concretă şi manevrînd posibilităţile existente, cetăţenii reuşesc să împiedice instaurarea reală a /dominaţiei bisericii catolice asupra
oraşului .pină în anul 17133 • Dar în anul următor, orădenii nu au mai
2

Arhivele Statului Oradea (în continuare Arh. St. 0.), fond Primăria oraşului

Oradea, dos. 20, f. 179.
3
La k os Lajos, Nagy Vcirad multja es jelenebol. A varosi leveltar adatai
alapjan (Din trecutul şi prezentul Oradiei Mari. Pe ba:zia datelor din arhiva oraşului), Oradea, 1904, p 133. In anul 1713 controlul asupra activităţii desfăşurate de

conducerea
garnizoana

municipalităţii
cetăţii

a fost făcut încă de comandamentul militar austriac din
Oradea prin colonelul J. O. Roser.
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putut evita înstă,pînirea bisericii catolice datorită faptului că starea de
război a încetat. Nu i-a salvat nici decretul din 27 noiembrie 1712 al
împăratului Carol al VI-lea4, care le întărise orădenilor privilegiile confirmate la 21 martie 1600 de cătire împăratul Rudolf al II-lea şi dreptul
de a folosi sigiliul şi blazonul acordate de acelaşi Rudolf, în schimbul
serviciilor militare prestate în favoarea imperialilor.
Decretul din 27 noiembrie 1712 al împăratului Carol al VI-lea, emi:-;
la insistenţele locuitorilor oraşului Oradea, a nemulţumit profund conducerea bisericii catolice din Ora:dea. La insistenţele acesteia pe lîngă
împărat. de a anula dreplurile privilegiale ale orăşenilor, Carol a!
VI-lea, prins între două dispoziţii contradictorii, dispune anchetarea situaţiei de către o comisie delegată:;. Comisia nu reuşeşte să găsească o
soluţie con\"enabilă ambelor pă,rţi aflate în litigiu, cauza fiind returnatt.
împăratului. Acesta, la 17 august 1716, ,reconfirmă toate drepturile bisericii - dînd prin aceasta cîştig de cauză bisericii - , invitînd oraşul
să se adreseze justiţiei în privinţa privilegiilor sale 6 • Menţionăm faptul
că împă,ratul, în preambulul rezoluţiei sale din 1716 arăta că privilegiile
confirmate de el orădenilor în 1712 nu contraveneau !dreptului de stăpîn
feudal al bisericii.
In lupta pent:Jru autonomia oraşului intervine, la o dală greu de
precizat, o modificare de ordin tactic. Juridic, Oradea „Mare" a fost
fragmentată prin aplicarea diplomei din 1693 - în trei părţi: Oradea, Oradea - Olosig şi Oradea - Velenţa, prima supusă capitlului
episcopiei, iar ultimele două episcopiei. O vreme destul de îndelungată
lupta pentru autonomie a fost dusă numai de partea din oraş supusă
capitlului, ceilalţi locuitori neavînd probabil ,curajul de a-l înfrunta
deschis pe episcop, care era, oricum, prima personalitate administrativă
- în calitate de comite suprem al Bihoru lui - şi ecleziastică a comitatului. P.e de altă parte, trebuie notat faptul că în ,toată Jupta pentru
autonomie, orădenii au fost solidari, indiferent de locul de rezidenţă şi
de stăpînul feudal. Locuitorii din Oradea, care vor duce greul luptei
pînă în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, s-au folosit, în argu1

Arh. St. O., fond Primăria oraşului Oradea, dos 20, f. 179. Rudolf al Ii-lea
confirmase următoarele privilegii: a) decretul din 1474 al regelui Matei Corvin prin
care scuteşte pe cetăţenii din Olosig şi Velenţa de obligaţia achitării tricesimei, a
dării regale şi de alte impozite; b) edictul reginei Izabela din 1558 prin care a dispus ca pentru refacerea oraşului de după asediul din anii 1556-1557 să fie primiţi
cu bunăvoinţă toţi străinii care vor să se stabilească în Oradea· c) edictul lui Ioan
Sigismund Zapolya din 1562 prin care interzice oraşului să dea ~ehicole şi cai celor
fără autorizaţia lui; d) privilegiul lui Ferdinand din 1553 prin care confirma un
privil~giu m_ai vechi . al cE:tăţenilor oraşului Oradea de a nu fi judecaţi decit de
propna_ lor instanţă Judecatorească; e) privilegiul lui Ferdinand prin care asigură
cet-:1ţemlor or8:şulu1 Oradea dreptul de a nu putea fi arestaţi pentru datorii sau a
del!ctelo~ com1~e de alt_e persoane, reînoind totodată scutirea de impozite; f) privileg1ul IUi Ferdinand prin care cetăţenii oraşului au dreptul de vinzare liberă a vinului (Ibidem, dos. 20, f. 181-186)
5
Ibidem, rlos. 9, f. 132-137
4

6

Ibidem
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mentarea drepturilor lor privilegiale, şi de privilegii anterioare care se
refereau la celălalte cartiere ale ,oraşului, indicind prin aceasta că ei se
considerau un „întreg", fapt indicat şi de obiceiul lor de a folosi în permanentă termenul de Oradea „Mare", deci, indirect considerîndu-se ca
reprez~ntanţi ai locuitorilor din oraşul întreg. ,
Realitatea este că nici ceilalţi locuitori orădeni nu au rămas pasivi.
Dovadă este memoriul din 1724 al fostului episcop orădean, Emeric
Csaky, către Consiliul de război, prin care acesta se plîngea că de la o
vreme locuitorii orădeni supuşi lui, protejaţi de comandantul cetăţii. nu
respectă dreptUJrile de stăpîn feudal ale episcopatului. Csaky cerea Consiliului să ia măsuri pentru respectarea drepturilor feudale ale episcopiei şi coordonarea drepturilor eclesiastice cu acelea ale statului, respectiv ale autorităţilor militare 7 •
În timp ce comunitatea ,orădeană supusă capitlului se luptă în
procese interminabile cu capitlul, orădenii duceau, pe alt plan, o luptă
subterană pentru unifica-rea de facto a vieţii economico-sociale a oraşu·lui, prin unirea breslelor de acelaşi profil din cele trei cartiere. Fenomenul este izolat în deceniile trei şi patru ale secolului al XVIII-lea,
frecvent la mijlocul secolului şi general în ultimele trei decenii, curba
ascendentă a unificării lor fiind şi reprezentarea evoluţiei conştiinţei
civice a locuitorilor orădeni.
în perioada imediat următoare anului 1716 discuţiile contradictorii
dintre cetăţeni şi capitlu se înăspresc, tonul devenind tot mai dur. Întrucît nici una din părţi nu părea dispusă să cedeze din pretenţiile sale,
autorităţile imperiale au recomandat încheierea unei convenţii reciproc
acceptabile 8 • Poziţia infl.exibilă a capitlului, care pretindea oraşului să
renunţe să mai aducă drept argumente privilegiile primite în cursul seco~elor XV-XVII, 9 a împiedicat orice rezultat al acestor discuţii. La
sfîrşitul anului l 721 situaţia nu părea ,să se fi ameliorat cîtuşi de puţin,
cînd, cu totul pe ne~teptate, oraşul acceptă la 28 decembrie 1721 o
parte a pretenţiilor capitlului, delegaţii oraşului, cit şi ai capi tlului
mergînd la Viena pentru tr.:itative, încă în luna ianuarie al anului
următor. 10

La sfîrşitul lunii februarie a anului 1722 surprinzătoarea decizie a
conducerii oraşului de a accepta o parte din pretenţiile capitlului este
urmată de şi mai surprinzătoarea adoptare de către delegaţii celor două
părţi .a unei „tranzacţii amicale", în ziua de 26, care a fost apoi legifer.:i tă prin diploma din 26 aprilie 1722 a împăratului Cairol al VI-lea 11 •
Această convenţie marchează în istoria luptelor pentru autonomia or:17
8

9

Ibidem, dos. 6, f. 137

I. P u ş c a ş, op. cit., p. 70

Ibidem
10
Ibidem, p. 72

Arh. St. O., fond Primăria oraşului Oradea, dos. 6, f. 1. Delegaţii oraşului
la tralati\'cle de la Viena au fost Lantos Ioan - ,.prim-agent" - şeful delegaţiei
Egerszcgi Francisc şi Szabo Martin.
11
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şului Oradea prima victorie de amploare a caipitlului. întrucit el semnifică acceptarea punctului de vedere al capitlului de către delegaţii
oraşului şi prin aceasta recunoaşterea dominaţiei capitlului asupra lui.
Oricît de ciudată pare acceptarea aproape necondiţionată a convenţiei de la Viena 12 , trebuie să notăm faptul că ea a fost obţinută prin

metode incorecte, şeful del,egaţiei trădînd - după cum vom vedea mai.
jos - interesele oraşului. Nki ceilalţi delegaţi nu au fost în întregime
cinstiţi, dar nici împrejurările de la curtea imperială nu au fost favorabile. O scrisoare a unuia dintre delegaţii oraşului la tratative, Francisc
Egerszegi, adresată ldin Viena consiliului orăşenesc îi relatează acestuia
despre mersul tratativelor 13 • Veştile nu sînt îmbucurătoare pentru consiliul orăşenesc, Francisc Egerszegi relatînd cum Consiliul de război i-::l
anunţat că trupele imperiale nu vor mai proteja oraşul ci vor preda preoţilor (capitlului) autoritatea asupra lor. Pe de altă parte, delegatul comunică consiliului că ar fi existat un ordin de arestare a tuturor conducătorilor oraşu:lui dacă delegaţia nu ar fi sosit pentru tratative la Viena
şi numai sosiTea lui Ioan Lantos cu plenipotenţele a împiedicat executarea ordinului.
Parcă pregătind terenul pentru trădare, dar prezentînd în acelaşi
timp - obiectiv punctul de veldere al autocr:ităţilor imperiale, Fr. Egerszegi relatează aceloraşi de6tinatari o audienţă la Cancelaria Aulică unde
un funcţionar ·le demonstrează delegaţilor oraşului că sînt în aceea.cşi situaţie cu alte oraşe din imperiu Gyor, Komarom, Pecs, Eger, Bratislava - cărora nu li s-au recunoscut drepturile privilegiale vechi în detrimentul noilor stăpîni feudali, sfătuindu-i să accepte punctul de vedere al
capitlului. Pe baza acestui îndemn delegaţii oraşului au început discuţiile
cu delegaţii capitlului, sperînd că în decurs de o săptămînă tratativele se
vor încheia. Aceste tratative au decurs sub presiunea exercitată de delegaţii capitlului, care i-au ameninţat pe oei trei plenipotenţiari orădeni
că vor cere intervenţia „forţei publice" pentru a impune oraşului punctul
de vedeire al capitlului. La replica delegaţilor oraşului că vor cere protecţia împăratului pînă în luna mai cînd va avea loc dieta ţării unde
sperau că 1i se va face dreptate, delegaţii eapiitlului i-au ameninţait cu intervenţia Consiliului de răziboi pentru a le confisca diplomele privilegiale şi a le distruge.
Indiferent 1 dacă Fr. Egerszegi relatează co~ect împrejurările în care
au decurs tratativele de la Viena sau nu, -cert rămîne faptul că
atît Cancelaria Aulică, Consiliul de război şi delegaţii capitlului cit şi
dieta ·şi împălratul nu erau dispu.cşi să fa.că dreptate oraşului şi, prin urmare, singura solutie a tratativelor era de a înce~·ca să obtină o situatie
'

'

'

Ioan Puşcaş nu posedă informaţii despre discuţiile purtate şi nici despre
în care a fost încheiată convenţia. Totuşi el remarcă faptul că
zeci de ani diverşi reprezentanţi ai oraşului au afirmat deschis că
împuterniciţii lor au fost forţaţi să accepte textul care era favorabil capitlului".
(I. Puşcaş, op. cit., p. 72).
1:1 Arh. St. O., fond Primăria oraşului Oradea, dos. 6, f. 51

•

1

~

1mprejurările
, .. l. timp de
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în care oraşul să fie dt mai puţin defaVIOrizat. Şi avînd în vedere formularea incertă a textului convenţiei care permitea cele mai diverse interpretări, acest scop a fost atins, ,chiar dacă •delegaţii oraşului au fost
obligaţi să uecunoască drept legală stăpînirea capitlului asupra oraşului.
Pe de altă parte însă exiostă dovezi documentare că Ioan L:mtos a
trădat ccrnza oraşului, lăsîndu-se mituit de capitlu şi înţelegîndu-se cu el
să înscen2ze tratativele pe care însă, pînă la urmă să le încheie în favoarea capitlului 14 • Nu avem nici un motiv să nu admitem ca certă mituirea lui Lnntos, avînd în vedere faptul că în scrisoarea citată mai sus
Fr. Egerszegi se străduieşte să demonstreze conducerii oraşului vigoarea
deosebită cu care acesta apără interesele oraşului, dar. în esenţă, pregă
tind terenul pentru ca eşecul tratativelor să fie mai uşor acceptat de
aceştia. De altfel, orădenii vor mai avea în cursul secolului al XVIII-lea
mai mulţi plenipotenţiari la curtea vieneză care vor face, de fapt, jocul
capitlului, după cum vom vedea mai încolo, abandonînd cauza oraşului
în situaţiile cele mai grele ,şi trecînd de partea capitlului, uneori cu întreaga documenta ţie juri:dică.
Imediat după încheierea convenţiei de la Viena, conducerea or3şului
începe o campanie de acuzaţii la adresa capitlului cum că acesta nu respectă prevederile acordului, amestecîndu-se în chestiunile interne ale oraşului1'\ AceasStă campanie are ,ca urmări un ordin imperial adresat comitatului iprin car,e acesta este însărcinat cu institui,rea unei comisii care
să elaboreze un iregulament de aplicare a convenţiei de la Viena 16 , mai
ales a cazurilor care nu sînt cuprinse în convenţie. Oraşul se arată b
început favorabil iniţiativei imperiale, cerind însă înlăturarea cancelarului Nadasy, care - probabil cu ocazia tratativelor de la Viena - nu
a fost binevoitor faţă de cauza oraşului, iniregistrrind din această cauză
însemnate prejudicii1 7 • In scurtă vreme însă oraşul ridică obiecţii şi faţă
de oomitat, cerind ca autentificarea martorilor să fie făcută de orice
persoană dezinte.resată, cu excepţia funcţionarilor comiţiali, care sint
interesaţi în cauză, apărind 1
pe faţă, interesele capitlului1 8 •
Sentinţa instanţei comiţiale extraordinare este, în ciuda ,protestelor
repetate şi a recuzărilor făcute de oraş, favorabilă capitlului. Instanta
constată că acţiunea se atribuie, în cea mai mare parte, deficienţelor de
formulare din convenţie şi achită capitlul de învinuirile aduse în 57 de
puncte de oraiş, invitlînd pă1rţile să interpreteze în viitor prevederrle convenţiei în spi ritul indkat de instanţă 19 • Cu toate că nu cunoaiştem care
este acest spirit, nu credem că greşim dacă admitem că el este acela de
recunoaştere necondiţionată a dominaţiei feudale a capitlului asupra
1

oraşului.
14

15

16
17

16
19

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

f.
f.
f.
f.
f.
f.

338
35
118- 124
103
45
128-133

https://biblioteca-digitala.ro

Aspecte ale luptei cetăţenilor din Oradea pentru autonomie

7

91

Sentinţa incorectă adusă de instanţa comitatensă în divergenţele
dintre oraş şi capitlu, inhibă pentru cîţi,va ani spi,ritul de iniţiativă al
conducerii o-raşului. Dar spre sfîrşitul deceniului al treilea al secolului
a'l XVIII-lea, plîngerile maşului împotriva capitlului sînt reluate pe o
treaptă calitativ superioară. El renunţă să mai apeleze la privilegiile sale
şi încearcă să obţină cîştig de cauză demonstrînd, prin însăşi acţiunile
capitlului, că ace.sta încearcă să-şi obţină drepturile prin abuz şi persu,1siune. O plîngere din anul 1730 20 este, în acest sens, semnificativă. Atacînd dreptul de 'dominaţie a capitlului asupra oraşului, conducerea comunităţii afirmă că el este fals, întrudt după înăbuşirea mişcării antihabsburgice conduse de principele Francisc Rakoczi al II-lea locuitorii oraşului au fost mutaţi, din ordinul palatinului Urugariei, în partea nouă a
oraşului, fără ca memblii capitlului să fi protestat împotriva acestei decizii. Conducerea oraşului vede în această lipsă a vreunei reclamaţii a
capitlului recunoaşterea de către acesta a lipsei dreptului său asupra
oraşului, cu atît mai mult cu cit înainte de anul 1722 ·capitlul nu a
exercitat nici o jurisdicţie asupra oraşu'lui şi nu a dat curs nici unui drept
decurgînd din condiţia de stăpîn feudal, în afara aceluia de desfacere
a vinului şi a cărnii, care au fost de fapt abuzive şi înpotriva căn1ia au
reclamat atît conducerea comunităţii cit şi comandantul militar al cetăţii
Oradea.
Timp de un deceniu duelul a11gumentelor juridice continuă fă.ră întîmplărri notabile. Or~ul marşează pe aceleaşi 58 de punct•e între timp
mai adăugind una celor 57 - care însumează doleanţele lor, în timp ce
capitlul se străduie să demo'leze edificiul argumentaţiei oraşului, recurgînd, adeGea, la forţă, pentru a-şi impune punctele de vedere în viaţa cotidiană. în 1741 situaţia a evoluat pînă acolo incit cei doi parteneri îşi
disputau importanţa, oraşul susţinînd că m;;ezarea este importantă prin
populaţia şi realizările sale, lucru perfe'Ct adevărait de a1tfel, în timp ce capitlul susţinea că importanţa aşezării rezidă- din faiptul că aici se găseşte
sediul episoopiei şi al capit'lului episcopiei catolice 21 , argument care demonstrează şi el aibsuiiditatea pretenţiilor capitlului.
Intervenţiile brutale în treburile oraşului, amendar,ea locuitorilor
săi pentru pretinse încălcări ale dreptului stăpînului de pămînt şi i:mixiunile în alegerile consi'liului orăşenesc au atras după sine repetate plingeri
şi proteste ale comunităţii orădene, car•e au ,găsit uneori ecou la curtea
imperială. La 11 mai 1742 Consiliul locumtenenţial invita capitrlul să
sisteze acţiunile judiciare intentate cetăţenilor oraşului, iar în cazurile în
caire sentinţa a fost deja pronunţată, executa,rea să fie aminată pînă la
noi dispoziţii 22 • La 4 septembrie 1742 intervine însăşi împărăteasa Maria
Tereza care dispune comitatului să ia măsuri pentru suspendarea execu20
21
2

i

Ibidem, f. 157-168
Ibidem, f. 207-222
Ibidem, f. 236
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scaunului domenia'l capitular, cerind totodată informaţii
detaliate despre situaţia din oraş 23 •
Anul 1743 aduce cu sine importante noutăţi în disputa dintre or~
şi capitlu. Dintr-o scrisoare a cancelarului Ludovic Battyany, datată
25 decembrie 1743, aflăm că oraşul a cerut curţii imperiale să fie încadrat
în rîndul oraşelor libere 2 4, u:rmînd ca la Viena să se desfăşoare tratath·e
între delegaţii oraşului şi ai capitlului, în prezenţa delegaţilor Cancelariei
Aulice şi ai Camerei. Lupta pentru autonomia ocaşului intră, prin aceasta, într-o nouă fază a ei, a treia, în caire se renunţă definitiv fa tactica dovedită ca fiind ineficientă de a contesta drepturile privilegiale ale
capitlului în favoarea privilegiilor proprii, precum şi de a încerca compromiterea capitlului prin denunţarea abuzuriloir săvirşite.
Nu ştim dacă tratativele au avut loc şi care au fost cauzele pentru
care ele au eşuat, întrucît evenimentele ulterioare indică faptul că nu
s-a ajuns la nici un rezultat. La 5 martie 1744 Maria Tereza a semnat o
rezoluţie prin care ordonă ConsiJiului locumtenenţial să încerce o „aplanare amicală" a conflictului dintre oiraş şi capitlu, urmînd ca, în caz de
insucces, să treacă la dezbaterea juridică a cauzei şi să pronunţe o sentinţă25. Aceeaşi rezoluţie preciza că dacă sentinţa Consiliului locumtenenţial va fi contestată., cauza să-i fie înaintată ei spre rezolvare. De ·remarcat
faptul că nu se aminteşte nimic despre cererea orădenilor ca oraşul lor
să fie ridicat la rangul de oraş liber.
Tentativa de aplanare a conflictului săvîrşită de Consiliul locumtenenţial a eşuat şi, conform dispoziţiei împărătesei, s-a trecut la judecarea cauzei, judecată care a durat pînă în luna mai 1745 26 • Sentinţa a fost
pronunţată la 25 Lunie 1745, în prezenţa delegaţilor părţilor implicate 27 •
Din raportul notarului oraşului Oradea, Gabriel Kornis, delegat la Bratislava pentru a primi sentinţa, reiese faptul că Consiliul locumtenenţial
a avut de judecat, cu această ocazie două procese, unul intentat de oraş
capitlului şi unul de capitlu oraşului. Sentinţa Consiliului locumtenenţial
se înscrie pe linia rezolvărilor anterioare - mai bine spus al nerezolvării
situaţiei achitînd de orice fel de penalitate atît capitlul cit şi oraşul.
In sentinţă. se precizează faptul că capitlul este stăpîn legal al pămîntului
şi nu stăpîn contractual, dînd prin această recunoaştere cîştig de cauză
capitlului. Decizia Consiliului locumtenenţial este sancţionată de Maria
Tereza, care mai dispune cu această ocazie comitatului să elabo·reze un
regulament pentru rrezolvarea litigiilor nespecificate în convenţia din
1722 28 . La 9 septembrie 1746 Consiliul locumtenenţial comunică comitatului faptul că în virtutea legii judecarea proceselor dintre oraş şi capitlu cade în competenţa comitatului, caiie este îl1.5ărcinat pe viitor cn
~, Ibidem, dos. 20. f. 28
1
'.'
Ibidem, dos. li, f. 23:'i
" Jl,ic/rm, I. 342
:i; Ibi<!rm, do,; ,. f. fi
21
Ibidem, f. 3-4. Dl'legatul oraşului a fost noklrul Gabriel Kornis.
0
~
Ibidem, 1. 37
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judecarea tuturor litigiilor dintre cei doi. Totodată îndeamnă comitatul
să aibă grijă ca în procesele in curs dintre orru, şi capitlu „să nu intervină
nici o schimbare" 29 luînd, prin aceasta, partea capitlului, în mod deschis.
Din nou înf rinţi pe cale juridică, orădenii nu demobilizează, stră1 du
indu-se să meargă pe noua linie tactică adoptată. In mai 17-16 delegaţii
;oraişului, Gabriel Kornis şi Ioachim Weichel fac o nouă tentativă de ::1
obţine pentru Oradea rangul de oraş liber, avînd instrucţiuni de a oferi
pentru aceasta suma de :rn.ooo florini 30 • Demersurile lor s-au înC'heiat
însă fără nici un rezu'ltat practic.
La 12 octombrie 1746 în adunarea generală a comitatului se d(1 ci tirc
ordinului din 9 septembrie 1746 al Consiliului locumtenenţial prin care
mmitatul este investit cu dreptul de judecare a litigiilor dintre oraş şi
capitlu 31 , alegîndu-se comisia care să elaboreze regulamentul pentru
interpretarea şi aplicarea convenţiei din 1722. Comisia comitatensă a reu şit, ca într-un timp de o jumătate de an să elaboreze un regulament ca:re
a fost prezentat în adunarea generală, din 25 mai 17 4 7, fiind cu această
ocazie completat cu noi puncte şi aprobat în întregime32 • In încheierec1
regulamentului se interzice categoric oraşului să recurgă la alte foruri
decit comitatul pentru aplanarea litigiilor cu capitlul, inclusiv acţiuni de
recurs, încercînd să limiteze prin aceasta dreptul oraşului de a se adre5;a
curţii imperiale sau altor foruri superioare.
Oraişul nu se 'lasă însă bătut, judele şi senatul se adresează în cursul
o.nului 1747 direct impMătesei, dezvăluind că elaborarea regulamentu:ui
de aplicare a convenţiei din 1722 a fost înore1dinţaită unei comisii comitatense -compuse din două persoane, toţi oameni de încredere ai capitlului
sau ai episcopiei3 3 • Oraşul •cere împărătesei să ceară socoteală comitatului
asupra modului cum a fost elaborat •regulamentul. Se pare că a fost necesară o revenire a oraşului în privinţa aceasta, fiindcă în acelaşi an judele
şi senatu l orădean cer împă•rătesei să pretindă comi-tatului să înainteze
regulamentul în chestiune Cancelariei Aulice spre revizuire 34 . La 20 octombrie 174 7 curtea imperială dă satisfacţie cetăţenilor oraşului, Consiliul
locumtenenţial dispunînd comitatului să înainteze regulamentul elaborat
de amintita comisiei înainte de a fi pubUcat35 • Cu această ocazie Consiliul
locumtenenţial dă instrucţiuni, post festum, asupra compoziţiei comisiei
ca1re trebuia să ellalboreze regulamentul. Abia la 12 decembrie 17 4 7 dispoziţia Consiliului locumtenenţial este citită în adunarea generală a comitatului, dind cUJrs dispoziţiei ide a modifica componenţa comisiei şi cerind,
în acelaşi timp, măsuri împotriva oraşului ,pentru neîncrederea manifestată
1

29

Ibidem
Ibidem, f. 14
31
Ibidem, dos. 9, f. 355
32
Ibidem, f. 355-362; dos. 7, f. 44, 48-56. Regulamentul cuprinde 14 puncte
~i o încheiere (Ibidem, f. !';9-62)
33
Ibidem, f. 75-76
34
Ibidem, f. 77
35
Ibidem, f. 91
30
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fă,ră temei" fată de membrii comisiei 36 • ln aceeaşi şedinţă a adunăTii
"generale a comitatului,
'
notarul OTffi'?Ului, Gabriel Kornis a anunţat că oraşul nu recunoaşte regulamentul şi deci nu-1 va respecta, întrucît el urmează a fi definitivat la Viena de Cancelaria Aulică 37 şi numai după legiferarea sa prin sancţiunea imperială urmează a fi valabi:l. Prin această decizie
a conducerii oraşului, judele şi senatul lasă să se înţeleagă faptul că el nu
se consideră supus autorităţii comitatului, comportarea sa fiind similară
cu aceea a unui oraş liber, spre statutul căruia tindea. De fapt, în 1747,
ora:şul a mai înaintat un memoriu către curtea imperială, prin care propunea ca singură soluţie realistă a lichidării litigiilor cu capitlul, emanciparea sa de sub dominaţia acestuia 38 •
în anul următor plîngedle şi memoriile oraşului către autoritate~1
centrală continuă. Este acuzat capitlul, care abuzează de drepturile sa le pe
ccVre oraşul nu le recunoaşte ca lega~e şi comitatul, care sprijină toate
acţiunile capitlului şi persecută oraşul în toate întreprinderile sale. Pe de
altă parte, oraşul insistă în direcţia obţinerii rangului de oraş liber, cerere care jenează foarte mult capitlul. lntr-un memoriu în zece puncte
redactate în 1748 de capitlu, acesta nu mai apelează în apăirarea drepturilor sale, de invocarea privilegiilor acordate prin diploma leopoldină din
1693, ci recurge la argumente de ordin politic în primul rlnd 39 • Apelînd
la majestatea sa catolică, la sprijinul pe care acesta o acordă bisericii catolice, •capirtlul atriage atenţia împărătesei că ridicarea oraşului Oradea la
rangul de oraş liber iar periclita politica de catoliciza.re a Transiih·aniei
intrucit un mare număr de cetăţeni de altă religie şi naţionalitate decît
cea catolică - ,, ... Graecos, vel Rascianos, quae Schismaticos ... " precum şi ,, ... novi Incola Acatholici et Schismatici ... Catholicos vel Unito.,·
valachos tum Numero, tum facultatibus adeoque Catholica Religiae . .. '' 0
- vin şi se stabilesc în oraş. Or, senatul oraşului nu este interesat în p..istrnrea populaţiei oraşului în sinul bisericii catolice - el însw,i fiind în
majoritate necatolic, iar ridica.rea oraşului în ,rindul oraşelor libere şi
scoaterea lui de sub tutela capitlului episcopiei catolice este similară cu
decatolicizarea o,raşului. Arrgumentele de ordin economic şi administrativ
- greutăţi în privinţa încasării veniturilor şi a vămilor, în întreţinerea
şi circulaţia peste podurile de peste Ori:ş, în administrarea br-eslelor, în
situaţia nobililor şi a administraţiei -comitatense - sînt numai subsidiare.
ln ciuda unor rasemenea argumente, împărăteasa Maria Tereza se
arăta, în V1ara anului 1748, dispusă să îndeplinească cererea locuHorilo1·
ornşului Oradea de a Ue ridica oraşul la rangul de ore.ş liber, aşa după
cum este informat capitlul de cancelarul Leopold Nadasdy 41 • Capitlul
considema că împărăteasa se găseşte sub o influenţă străină, nefastă şi, în
1

36
37

38
39
40

41

Ibidem,
Ibidem
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

dos. 9, f. 355-36'2
dos. 7, f. "7-58
f. 92-95
f. 92
dos. 20, f. 63
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ar mai modifica regulamentul de aplidin 1722 :ratificat de Oancelaria Aulică, nu se mai consideră dator a-l respectia 42 • Pe de aaită parte însă, capHl,ul se arată dispus
a ,plăti 25 OOO de florini pentru o nouă confirmare ia drepturilor sale asupra or~ului şi :respingerea cererii de emancipare a Oradiei 43 •
La 10 septembrie 1748 magistratul oraşului Oradea adTesează impăiră
tesei un nou memoriu, cerind încadrarea Oradei în rîndul oraşelo-r libere,
în baza unor motive expuse în opt punote, •care menţionau drepturile sale
decur.gînd din privilegiile primite de la principii T:ransilv,aniei şi împăraţii
austrieci, sacrificiile aduse de OTădeni în folosul casei imperiale în timpul
războaielor cu turcii şi a mişcării antihiabs,burgice conduse de principele
Francisc Rakoczi a1l II-lea, ·precum şi a persecuţiiloT suferite în urma
uneltirilor şi a abuzurilor capitlului 44 • Se pare că acest memoriu a fost
bine primit la curtea imperială, în trucît unele date indică faptul că la
Viena au avut loc în cursul lunii octombrie a anului 1748 ;tratative pentru
emanciparea oraşului de sub tutela capitluilui~5, însă fără a fi obţinuJt ceva
mai concludent.
în vara anului 1748 capitlul este serios zdruncinat de o rezoluţie a
Mariei Tereza, datată 16 august 1748 46 , care îi anunţă o faptă cu totul
surprinzătoare şi anume că, conform registrului Oamerei regale, unele bunuri pe care le stăpînesc în virtutea diplomei leopoldine din 1693, nu le-au
aparţinut înainte de această dată. Impă-răteasa dispune totodată comitatului să investigheze originea bunuriilor capitlului, iar acesta să prezinte de
urgenţă probe autentice referitoare la dreptudle de posesiune asupra bunurilor sale, precum şi asupra veniturilor obţinute, atît în prezent cît
mai ales în trecut. Surprinderea capitlului este atît de mare incit îi propune cancelarului Leopold Nadasdy nici mai mult nici mai puţin decît
transferarea sediu lui capitlului într-o altă localitate, cu atît mai mult cu
cit cancelarul i-a adus la cunoştinţă faptul că Maria Tereza persistă
în intenţia sa de a elibera Oradea de sub dominaţia capitlului47 • Pînă la
urmă această afacere a fost muşamalizată într-un anume fel, necunoscut
nouă, dar trebuie să remarcăm faptul că nid oraşul nu a avut cunoştinţ{1
de această situaţie, întrucît nu a exploatat-o în nici un fel. El s-a limitat
la a reclama Cancelariei Au'lice unele abuzuri ale comitatului - fulosirea
livezii oraşului drept păşune pentru caii soldaţiilO'r comitatului, iar în
ceea ce priveşte capitlul, faptul că locuitorii şi meşteşugarii sînt obligaţi
de către acesta să e!fectueze anumite prestaţii fă-ră să le plătească __, pe
care Cancelaria Aulică le retrimite spre judecare comitatului, cerind ca
această neînţe'legere să fie soluţionată în mod echita:bil 48 • Cit de echitabil
înţelegerii

care a

1

1

1

42
43
44
45

46
47

48

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

f. 64-67
dos. 7, f. 122-123
f. 115
f. 124
dos. 21), f. 31
f. 64
dos. 9, f. 336
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s-a achitat comitatul de această sarcină alflăm din rezoluţia Mariei Tereza,
din 18 noiembrie 1748~ 9 - intrucît cauza a ajuns pînă la împărăteasă caire, în urma unei noi plîngeri a oraşului în acea.şi chestiune, cere un raport detaliat asupra împrejurărilor comiterii abuzurilor, considerînd drept
vinovuţi atît comitatul cit şi capitlul, cărnra le ordonă să se abţină pe
viitor de la orice abuz de putere.
Dar capitlul nu a luat în considerarre ordinul împărătesei MaTia Tereza, pe care l-a încăkat în scurtă vreme, socotindu-l drept o încercare de
limitare a dreptu lui său de stăpîn de pămînt. Noile ,abuzuri ale capiHului
au stîrnit nemulţumirea oraşului care se plînge din nou Cancelariei Aulice
împotriva capitlului, în cursul lunii august 1749 50 . Oraşul relatează cum
la 28 mai 1749 oamenii capitlului au atacat pe cetăţenii care lucrau pe
cîmp, sechestrînd opt boi cu pluguri cu tot şi bătînd grav pe unul din cetăţeni, apoi amendîndu-i pe toţi. La 4 iunie 1749 canonicul Ujvary a dispus ocuparea unui teren al oraşului, vecin cu moşia capitlului. Asemenea
întîmplări vor mai avea loc foarte des şi în anii următori, pînă în anul
1757, cînd, printr-o rezoluţie a Marriei Tereza 51 sînt din nou scutite de
penalităţi ambele păTţi, regularizîndu-se printr-o simplă trăsătură de
condei toate conturile dintre capitlu şi oraş.
în duda unor sporadice înoercări de a obţine decizia imperială de ridicare a or~ului Oradea în ,rîndul oraşelor libere - în 1750 orădenii asaltează diferite personalităţi din conducerea imperiului în speranţa că aceş
tia vor putea obţine rezoluţia imperială dorită 52 - în deceniul al şaselea
al secolului al XVIII-lea lupta orădenilor pentru autonomia oraşului intră
într-o perioadă de rreflux 53 • Abia în anul 1761 oraşul face o nouă tentativii
de ieşire de sub tutela capitlului, trimiţînd doi de1egaţi la Viena pentru a
cere scoaterrea oraşului de sub jurisdicţia capitlului 54 •
în anul 1763, exasperat de insuccese şi de propria lipsă de iniţiativă,
senatul oraşului hotărr~te în unanimitate însărcinarea a nouă persoane
din conducerea oraşului, care, împreună cu notarul, să redacteze un me1

49

dos. 20. f. 36
dos. 9, f. 446
51
f. 175
52
dos. 6, f. 141. 145
53
Nu numai lipsa atestărilor documentare a unor ini\iative ale oraşului ne îndeamnă la această concluzie, ci şi situaţia dificilă prin care trece întregul comitat.
Inceputul deceniului al şaselea este marcat de puternicele frămintări sociale ale
iobagilor de pe domeniile din sudul Bihorului (vezi Gheorghe Gorun, Mişcă
rile ţărăneşti de pe domeniile Beiuş, Vaşcău şi Beliu de la, mijlocul secolului al
XVIII-lea, în Crisia, IX, Oradea, 1979, p. 167-181), prelungite apoi de frămţntările
religioase din aceeaşi zonă şi de nemulţumirile iobagilor din zona de cimpie a
Ţării Crişurilor. Atît biserica catolică cit şi oraşul sint afectate de unele întimplări
nedorite de ambele părţi: episcopul Forgach este dezavuat şi apoi mutat disciplinar
în urma compromiterii sale în frămîntările sociale şi religioase din sudul Bihorului
amintite mai înainte, iar notarul oraşului, Mihail Pechy trece în serviciul capitlului
cu documente foarte importante cu tot (Arh. Sl O., fond Primăria oraşului Oradea,
dos. 7, f. 195).
51 Ibidem, f. 211
50

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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moriu în vederea obţinerii rianguilui de oraş liber55 . Exasperarea senatului
este ilustrată de faptul ,că nu a mai impus comiisiei cum să procedeze în
întreprind&ea sa, d a lăsat totul la latitudinea ei, pretinz'înd numai rezultate concludente. Memoriul este inaintat în 1764 Dietei, întregul eşafo
daj al argumentaţiei juridice fiind bazat pe ideea că oraşul n-a fo~t niciodată sub dominaţia capitlului şi aducînd în sprijinul acestei teze toate privilegiile primite întTe 1552 şi 1712 56 . In acelaşi an oraşul mai înaintează
un memoriu, pe aceeaşi temă, Dietei57 şi un alt memoriu Cancelariei Auli-ce, din cauza amestecului capitlului în alegerile pentru funcţia de jude şi
în senat, precum şi a străduinţei capitlului de a îngrădi drepturile cetă
ţenilor asupra proprietăţilor lor 58 .
în anii următori oraşul expediază noi memorii către curtea imperială
pretinzînd eliberarea lui de sub jurisdicţia capitlului. Astfel. în memoriul
din 1766, oraşul menţiona faptul că nici regulamentul de aplicare a convenţiei din 1722 nu a avut succesul scontat, vexaţiunile continuînd din
partea capitlului. Oriaşul cere eliberarea de sub dominaţia capirtlului pe
baza unor considerente cunoscute deja din celelalte memorii, la care se
mai adaugă unul nou şi anume că avind în vedere valoarea economică a
comunitătii orădene airată utilitatea acordării Hbertătii orasului şi din
punctul de vedere al vistieriei statului5 9 • Intr-un a lt mernori'u, din 1767,
oraşul cerea împărătesei să trimită o comisie de anchetă imperială, care,
prin imparţialitaitea sa, să verifice adevărul argumenitelor înşirate de
1

oraş 60 .
Orădenii elaborează şi un proiect de rezoluţie, în curisul anului 1767,
în care, renunţînd la înşirarea privilegiilor oraşului, fixează în 16 puncte
toate problemele conflictua:le61 • Noutatea acestui proiect constă nu numai
în formula prezentă,rii, ci şi în faptul că se pune pentru prima dată, în
mod deschis, problema unirii a două părţi din oraş într-o singură unitate
administrativă: Oradea „Mare" şi Oradea Olosig. Acest punct al proiectului va atrage după sine pI'Otestele vehemente ale episcopului 6 :!, în
afara acelora, devenite tradiţionale, ale capitlului63 • Intervenţia episcopului
în conflict - care nu LS-<a prea amestecat ,pînă în 1767 în controversele
5

''

56
57

58
59
60
61

Ibidem, f. 226. Sedinţa a avut loc la 5 august 1763.
Ibidem, f. 239
Ibidem, f. 238
Ibidem, f. 241
Ibidem, f. 276-285
Ibidem, f. 345-352
Ibidem, f. 359-361. Cele 16 puncte se referă, pe scurt, la: valabilitatea pri-

vilegiilor oraşului; libertatea alegerii magistraţilor; unificarea oraşului Oradea
„Mare" cu Oradea-Olosig; imunitatea cetăţenilor faţă de plata diverselor taxe către
capitlu, precum şi legalitatea dominaţiei capitlului asupra oraşului; îndatoririle cetăţenilor în caz de război; problema judecării cauzelor criminale şi a amenzilor;
jurisdicţia asupra breslelor; problema caducităţilor; problema morilor orăşeneşti;
aprovizionarea oraşului cu lemne de foc şi lemn de construcţie; reglementarea
tîrgurilor; zeciuiala; scutirile de vamă; anularea litigiilor din trecut.
62
Ibidem, f. 365
63
Ibidem, f. 363-364
7 -

Crlsla -
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capitlu, cel puţin pe faţă - a atras dl..llJ)ă sine acuzaţiile
la adresa c1cestuia. 1ntr-un memoriu din 1767 64 , oraşul acuză
în aceeaşi măsură atît capitlul cit şi pe episcop de uzurparea drepturilor
sale privilegiale, fiind primul memoriu comun 1al locuitorilor din Oradea
,,Mare" .şi al acelora din Oradea - Olosig. Alt memoriu al oraşului aminteşte împ{1rătesei că de 19 ani promite acordarea rangului de oraş liber65,
iar în octombrie 1767 împărăteasa este informată că în ciuda rescriptului
imperial prin care s-a dispus anchetarea faptelor ilegale şi abuzive ale capitlului - cerută de oraş în urma îndemnului agentului său de la Viena,
Anton Pruszkai 1;6 - acesta nu se abţine să violeze drepturile oraşului,
indiferent la ordinul imperial de a respecta privilegiile orădenilor 67 •
Valul de memorii, cereri şi ,plîngeri ale oraşului din cursul anului
1767 o determină pe împărăteasă să dispună, la 18 ianuarie 1768 68 , comitatului, să i se trimită la Viena întregul dosar cu acte al conflictului dintre
oraş şi capitlu, spre soluţionare. Paralel, are loc o anchetă efectuată de
notarul curţii de apel din Oradea, Stefan Szacsvai, la cererea capitlului
şi din ordinul principelui Albert69 • Maniera în care este efectuată ancheta,
formularea întrebări'lor - 16 la număr - , precum şi persoanele anchetate, sînt net favorabile capitlului. Anchetatorul nu îşi dă deloc osteneala
să ascundă măcar intenţia de a salva capitlul de acuzaţiile care i-au fost
aduse. Procesul verbal de anchetă a fost trimis la Viena şi conflictul
dintre oraş şi capitlu nu a mai fost rezolvat favorabil de împărăteasă,
probnbil şi datorită acestui act.
In 1769 se încheie înrtre Oradea „Mare" şi Oradea-Olosig o convenţie
de colaborare în scopul obţinerii libertăţii oraşului de sub tutela bisericii
catolice. Nu cunoaştem actul în care s-a consemnat condiţiile colaborării
şi planurile în care cele două unităţi administrative îşi propun să acţio
neze în comun, doar scopul final este evidenţiat de acţiunile ulterioare.
Această ebapă, a patra din cadrul luptelor orădenilor pentru autonomia
oraşului, va dura ,pînă în primele decenii ale secolului a,l XIX-lea, fiind
o etapă a unificării vieţii economice şi sociale a oraşului, în care lupta
pentru obţinerea autonomiei se împleteşte cu aceea pentru unificarea
formelor de viaţă economico-socială.
Fireşte că interesele divergente ale breslelor şi ale membriJor săi
a împiedicat, în bună parte, unificarea acestora în cursul secolului al
XVIII-lea. In deceniul al şaptelea al acestui secol, o bună parte a meşte
rilor bresl.aşi din Oradea-Olosig făceau parte din breslele din Oradea
„Mare" 70 . Cînd, după anul 1769, puterea centrală eliberează noi statute
de breaslă, situaţia aceasta se continuă, numai breasla cizmarilor avînd
dintre

oraş şi

14

or.:1şului şi

1

u4 Ibidem,
65
66
67

68
69
70

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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f.
f.
f.
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f.
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specificat faptul că din ea fac parte meşterii din Oradea „Mare'·,
Oradea-Olosig, precum şi cei din Oradea-Velenţa şi Oradea-Subcetateî'.
Breasla bărbierilor i(chirurgHor) a fost însă ,prima breas1lă {'are a unit
meşterii din toate cartierele o:raşului şi care nu a ţinut cont de dezmembrarea aribitrară a oraşului de la începutul ,secolului al XVIII-lea. 72
Intr-un memoriu al oraşului adresat împărăteseiî:J, în care se face istoricul luptelor dintre oraş şi capitlu, se afirmă, cu destulă claritate, o
realitate incontestabilă, întărită şi de cea mai elementară cunoaştere a
geografiei istorice a oraşului Oradea şi anume că ,, ... o stradă a Oradiei
Mari a purtat numele de Olosig, (cea) care ducea spre Velenţa . .. De
atunci {de la înstă'pînirea bisericii catolke asupra oraşului - n.a.) jumă
tate din oraş a dev,enit Olosig".
în urma iîncheierii convenţiei dintre Oradea „Mare" şi Oradea-Olosig, episcopul catolic a1l 0:radiei încearcă să desfacă şi legăturile tradiţionale caTe mai leagă cele două cartiere ale oraşului, intei-venind pe
lîngă curtea imperială pentru obţinerea unor statute de breaslă separate pentru meşterii din Oradea-Olosig, ceea ce atrage după sine protestul conducerii oraşului Oradea „Mare" care a sesizat imediat pericolul74. La 13 iunie 1769 judele şi senatu1l oraşului Oradea „Mare" protestează solemn iîn aducerea generală a eomitatului împotriva folosirii abuzive a numelui oraşului Oradea-Olo6ig de oamenii devotaţi episcopului
şi împotriva cererii unor statute separate de !breaslă pentru meşterii din
Oradea-Olosig ca acte care contravin ~ealităţilor 75 • Pînă la urimă însă
punctuil de vedere al episcopului a cîntărit mai greu la Viena decît cel
al oraşului. 1n toamna anului 1769 începe procesul de despărţire a breslelor din cele două cartiere ale oraşului7 6 , acţiunea continuîndu...,se şi în
anii următori. De menţionat fosă faptul :deosebit de important că unele
bresle au continuat însă să existe în fOTma anterioară, avînd în componenţa sa meşteri di:n ambele cartiere ale oraşu'lui, ca urmare a refuzului
acestora de a se despărţi 77 , iar altele se reunesc după un timp. 78
La începutul secolului al XIX-lea, sprijiniţi şi de unele iniţiative ale
puterii 1centrale, breslele din toate ceile patru cartiere ale oraşului obţin
statute noi, care unifică pe toţi meşteşugarii din oriaş într-o singură
Veronica Co vaci, Din istoricul breslelor oraşului Oradea, în Crisia,
IX, Oradea, 1979, p. 750.
72
Arh. St. O., fond Primăria oraşului Oradea, dos. 64, f. 48
73
Ibidem, dos. 9, f. 503
74
Ibidem, dos. 7, f. 422-423
75
Ibidem, f. 448
76
La 4 noiembrie 1769 primesc statute separate breasla croitorilor din OradeaOlosig, (Arh. St. O., fond Colecţia de acte ale breslelor, dos. 8, f. 1-30), breasla lă
cătuşilor şi armurierilor din acelaşi cartier (Ibidem, dos. 11, f. 1-10), iar în anii următori şi altele.
77
Este vorba de breasla zidarilor, dulgherilor şi pietmrilor (Ibidem, dos. 97,
f. 32), breasla tăbăcarilor (Ibidem, dos. 13, f. 1-11).
78
Spre exemplu breasla tîmplarilor, stidarilor, lăcătuşilor 1 ceasornicarilor
şi armurierilor (Idem, fond Prefectura judeţului Bihor, dos. 612, f. 1-5).
'
71
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breaslă

pe branşe 79 • Cu această ocazie orădenii reuşesc să realizeze
programul lor de unificare într-un mod exemplar, cuprinz'îndu-i nu numai
pe meşteşugarii din Oradea „Mare" şi Oradea-Olosig, ci şi pe cei din
Oradea-Velenţa şi Oradea-Subcetate.
Paralel cu eforturile pentru unificarea vieţii economice şi sociale
a oraşului, orădenii continuă să lupte, pe plan juridic .şi administrativ,
pentru obţinerea autonomiei oraşului. în anul 1770, într-un memoriu
adresat Cancelariei Aulice, conducerea oraşului roagă ca acţiunea de
judecată a litigiului cu capitlul să nu fie din nou acordată scaunului de
judecată comitatens, ci unei comiisii imperiale, întrucît şi pînă atunci
toate demersurile pentru scoaterea oraşului de sub dominaţia capitlu1lui
au fost sabotate de comitat în mod sistematic 80 • La 23 ianuarie 1773, ca
semn al dorinţei de a continua lupta pentru autonomia oraşului, judele
şi senatul orădean cer Cancelariei Aulice să li se pună la dispoziţie toate
documentele aflătoare în arhiva Cancelariei, privind drepturile privilegiale ale Oradiei, pe care să le folosească drept argumente în demersurile viitoare 81 •
Rezoluţia imperială referitoare la acordarea rangului de oraş liber
oraşului Oradea, datată 30 iunie 1774, este comunicată la 18 iuilie 1774
de Consiliul locumtenenţial celor interesaţi 82 • Nicidecum favorabilă oraşului, ea este ambiguă în formularea concluziilor prin faptul că nu respinge cererea orădenilor, dar nici nu le-o irezol vă favOTabil, ci îi îndrumă să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente. Or, in situaţia
în care oraşul nu ,a primit rangul de oraş liber, supus direct împăratu
lui. forul competent era comitatul, cu caire avusese deja citeva experienţe
negative.
La 16 august 1774, Consiliul locumtenenţial invită din nou comitatul să dispună oraşului Oradea să se adreseze justiţiei pentru rezoilvarea doleanţelor sale şi să-şi recheme delegaţii de la Viena83 • In urma
insuccesului evident, oraşul nu depune annele. în cursul anului 1774
încă, se adresează cu o cerere principelui Albert, ca acesta să emită un
mandat pentru iregăsirea documentelor oraşului, ajunse în arhiva capitlului în urma lanţului de trădări comise de foştii notari ai oraşului Ioan
Lantos, Gabriel Kornis şi Mihail Pechy, care au predat capitlului documentele cele mai importante privind privilegiile oraşului 84 •
O nouă serie de memorii din cursul anilor 1774-1782 nu-şi ating
nici ele scopul, întrucît la 22 august 1782 împăratul Iosif al Ii-lea decide
scoaterea de pe rol a cauzei oraşului 85 • Şi treaba este reluată de la înce1

79

Arh. Sb. O., fond Colecţia actelor de breaslă, dos. 198, f. 114. Vezi şi Vero cuprinsă ţntre 1810-

ni ca Co vaci, op. cit., p. 749-764. In timp perioada este
1842
80
81
82
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Idem, fond Primăria oraşului Oradea, dos. 7, f. 496-499
Ibidem, f. 609-610
Ibidem, dos. 9, f. 127
Ibidem, dos. 8, f. 12
Ibidem, f. 16-17
Ibidem, f. 305
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put. La 22 martie 1784 orădenii se adresează Cancelari-ei Aulice cerind
confirmarea şi completarea prirvilegii'lor sale, ori acoridarea rangului de
oraş liber36 • într-un litigiu privind situaţia unor proprietăţi .ale unor
cetăţeni decedaţi capitlul a decis confiscarea lor în folosul său - în
care se punea din nou in discuţie competenţa celor doi parteneri, Iosif
al II-lea confirmă la 26 iunie 1784 hotărirea instanţei de judecată a oapit·lului şi, prin aceasta, indirect, dominaţia capitlului asupra or~ului3 7 • Se
pare că ace.astă decizie a împăratului a inhibat, pentru o scurtă perioadă,
spiritul de iniţiativă a oraşului, care, ,pînă în perioada restituţiilor de
după moartea lui Iosif al II-lea va evita să mai solicite curtea imperială.
Cunoaştem numai cîterva documente adresate forurilor locale ale comitatului, în care se ridică prob1lema competenţelor în anumite domenii: scutiri de dări3 9 şi justiţie locală 89 •
Moartea împăratului Iosif al II-lea a stirnit în întregul imperiu sentimente contradictorii. Cei ce şi-au legat speranţele de reformele sale
s-au întristat, iar cei care au fost loviţi prin ele - în primuil rînd nobilimea - s-au bucurat90 • Paradoxal, locuitor-ii oraşului Oradea au ·făcut
parte din cei care s-au bucurat. Bucuria lor a fost legată de reînvierea
speranţelor că eforturile lor de a obţine autonomia oraşului vor fi soluţionate de noul împărat, întrucît Iosif al II-lea s-a arătat a fi foarte
categoric în refuzuil său de a se amesteca în disputa dintre eapitlu şi
oraş prin rezoluţia din 1782 cînd a dispus scoaterea de pe rol a procesului intentat de oraş capitlului.
Se cunoaşte faptul că în comi·batul Bihor antipaJtiile nobHimii faţă de
reformele iosefiniste au îmbrăcat forime aproape violente, comitatul şter
gînd numărul de pe cas,a comitatului cu un deţinut pe care l-a şi eliberat
în amintirea evenimentului, precum şi arzînd măsur-ătorile de pămînt şi
rînduielile imperiale sub o spînzurătoare 91 • In această ,atmosferă antiiosefinistă judele -şi senatul oraşului Ora:dea „Mare" şi Oradea-Olosig
înaintează un memoriu comun comitatului, la 14 mai 1790 92 , 'în care cer
intervenţia acestui,a în apropiata adunare generală a comitatu1lui pentru
ca or-aşul, unit, să fie eliberat de sub dominaţia episcopului şi al comitatului. Raţiunea acestei cereri constă lin faptul că ridicarea oraşului la
rangul de oraş liber a;r fi de interes general întrucît în comitalele exterioare nu sînt <lecit două oraişe libere - Satu Mare şi Debreţin, - în
timp ce în opt comitate vecine nu există nici unul. Părerea conducerii
oraşului este că Oradea „Mare" ar corespunde cel mai bine condiţiilor
cerute unui oraş 1liber, mai ales ca centru meşteşugăresc şi comercial,
1

86
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•
reşti,

Ibidem
Ibidem, f. 310
Ibidem, f. 376-389
Ibidem, f. 390-395

1

David Pro da n, Supplex Libellus Valachorum, Editura ştiinţifică, Bucu•
1967, p. 25
91 Ibidem
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Arh. St." O., fond Primăria oraşului Oradea, dos. 8, f. 426-434.
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dar şi cultural, întrucît contactul cu populaţia de la ţară ar contribui
la ,ridicarea materială a ei, cît şi la nivelarea ei cultuI'ală.
Memoriul oraşului este prezentat adunării generale a comitatului
Bihor, dar ,rezoluţia ei este de natură să 'Înşele încredere-a orădenilor în
spiritul ei justiţi,ar: întrucît se opune ideii ridicării oraşului la rangul
de ornş liber, adunarea generală hotă-răşte să nu dea urmare cererii
orc1denilort13 •
Inşelaţi în <1şteptările lor, cetăţenii oraşului trimit o delegaţie la
Dieta de la Bratislava cu un memoriu în care cer acek1şi lucru, sperînd
că Dieta va fi mai favorabilă revendicărilor orcl-'?ului. La Bratislava sof:>esc însă prea tîrziu, în prima decadă a lunii decembrie a anului 1790
şi află că Dieta nu este de loc favorabilă ideii de a spori numărul oraşelor ,Jibere 94 • 1n această situaţie, deleg,aţii oraşului hotărăsc să plece l,a
Viena, pentru a sonda intenţiile împăratului prin intermediul cancelarului Samuil Teleki, urmînd să decidă la faţa locului drumul de urmat 95 •
La începutul anului 1791, delegaţii oraşului predau împăratului Leopold al II-lea memoriul ornşului Oradea referitor la situaţia acestuia,
impăratµl decizînd transferarea cauzei Dietei spre rezolvare 96 • Prin hotărîrea luată, nici Leopold al II-lea nu se arăta dispus a Tezolva cererea
oraşului Orndea în detrimentul capitlului, mai ales in acele momente
destul de critice, cînd revoluţia franceză ameninţa nu numai tronurile
absolutiste, ci întreaga orînduire feudală 97 • în vara anului 1792 orădenii
reînoiesc cererea lm de eliberare de sub dominaţia oapitlului, adresîndu-se din nou curţii vieneze la 11 iunie 1792 în numele celor două
cartiere: Oradea „Mare" şi Oradea-Olosig 98 • De data aceasta împăratul
nu mai are curajul să expedieze cauza irepartizînd-o spre rezolvare
unor foruri subalterne, ci încearcă să creeze impresia că este sincer
interesat în rezolvarea grabnică a situaţiei cerind anchetarea ei. Prin
această decizie este pornit însă greoiul aparnt birocratic austriac, începînd un nou şir nesf.îrşit de procese, anchete, memorii şi replici, care nu
duc în nici un caz la rezolvarea într-un fel sau altul al cauzei, ci la
muşamalizarea ei.
Anchetarea controverselor dintre capitlu şi cele două cartiere ale
ornşului este din nou repartizată comitatului, care şi-a făcut deja o
tiradiţie în a rezolva iasemenea anchete fo favoarea capii'lului. Capitlul însuşi, prea sigur pe situaţia bună în care se găsesa, nici nu se sinchiseşte
măcar să argumenteze prea serios replica sa din 6 iulie ,1793 99 , ci se limitează la acuzaţii la adreSla ora~ului pentru lipsă de respect faţă de
capitlu, atră,gînd atenţia asupra expresiilor jignitoare după părerea sa,
9
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Ibidem, dos. 8, f. 458-459
Ibidem
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D a vi d P r o d a n, op. cit., p. 27
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folosite de oraş la adresa sa. Contestă oraşului dreptul de a folosi titilul
de „oraş nobil", utilizat de acesta ca şi cum ar fi fost liber, insin uînd de
fapt că nu se recunoaşte supus caipitlului şi nici episcopiei.
Tonul folosit de capitlu şi insinuările din replica sa din 6 iulie
1793 stîrneşte şi mai mult spiritele, oraşul Oradea trimiţînd nenumărate
memorii la toate forurile superioare, curţii, Cancelariei Aulice, Dietei
ţării, comitatului, în tot cursul deceniului a1l zecelea al ,secolului al
XVIII-lea, memorii care atrag după sine replicile capitlului, o luptă de
hărţuială oc1re epuizează irăbdarea şi fondurile oraşului şi ascute la
maximum spiritul antifeudal a l locuitorilor. La mijlocul deceniului atitudinea antifeudală, antinobiliară a orădenilor îşi găseşte expresia
într-un memoriu adresat, l,a 24 aprilie 1795, împăratului1° 0 , în care demonstrează faptul că atît nobilii cit şi canonicii capitlului episcopiei
orădene, domiciliaţi în oraş, sînt obligaţi a plăti contribuţiNe cuvenite
după propirietăţile imobile deţinute. Or, aceştia nu sînt dispuşi să achite
nki un fel de contribuţii, deşi oraşul a inten·enit pe lingă comitat în
această chestiune, iar acesta nu a luat nici o măsură. Orădenii îl roagă
pe împărat, ca, avînd iîn vedere starea materială extrem de precară a oraşului epuiz,at financiar din cauza lipsei contrLbuabililor cît şi a che ltuielilor cu procesele împotriva capitlului - să dispună comitatului să
ia măsuri urgente pentru încasarea impozitelor susmenţionate, cît şi a
restanţelor, .altfel oraşul nu işi poate plăti impozitele, în care are restanţe serioase. Menţionăm faptul că aceste impozite :restante trebui,au să
fie plătite capitlului. Desigur, nobilii şi canonicii rezidenţi în Oradea nu
au plătit impozitele revendicate de oraş, notabilă fiind iniţiativa impunerii
acestora de către comunitatea în care de fapt trăiau respectivii, iniţiativă
care vine în prelungirea intenţiilor pe care le-a c1vut şi Iosif c11l II-lea de
a impune întreaga clasă nobiliară la dări în folosul statului.
Lupta oriaşului Oradea pentru obţinerea autonomiei sale de sub dominaţia capitlului epiiscopiei catolice orădene se continuă în cuIBul secoilului al XIX-lea, sfîll'şindu~se în a doua jumătc1te a secolului, cînd condiţiile istorice vor fi altele, aspectele ei urrnînd a fi analizate iîn partea a
doua a studiului. Este încă prematur a concluziona asupra acestor aspecte
ale istoriei oraşului, totuşi unele concluzii spedfice se impun rde la sine.
în priimul rînd caracterul antifeudal, antieclesiastic şi propresist al
acestor lupte. Cetăţenii o:raşului Oradea, rnmâni, maghiari, germani, iliri,
indiferent de n1aţiona1Htate, membri ai burgheziei în cur,s de formare, se
ridică ,la luptă împotriva rînduielilor feudale, a dominaţiei anacronice a
bisericii catolice ca reprezentantă a feudalismului, dar şi a dominaţiei
străine, habsburgice ,asupra Transilvaniei, biserica catolică fiind unul din
stîlpii de bază ai stăpîni-rii habsburgice in această parte de ţară.
în al doilea rînd hotărîrea cu care oraşul a luptat pentru dştigaree.
autonomiei, în ciuda ostmtăţii, declariate sau mascate a ,tuturor forurilor
conducătoare, de fa comitat şi pînă la împărat, a mă,surilor- abuzive şi
1

1
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tendenţioase, a apelului la forţă, pentru intimidare şi pentru inhibarrea
tuturor iniţiativelor. Dîrzenia locuitorilor oraşului ,a fost exemplară,
sacrificiile imense materiale riscind să epuizeze la un moment dat resur-

sele oraşului. AJCeste sacrificii materiale s-au făcut, oricum, în detrimentul
dezvoltării economico-sociale şi culturale a oraşului, biserica catolică
f ăcîndu-se vinovată de ·încetineala cu care a progresat oraşul în tot cursul
secolului ,a1l XVIII-lea, pe toate planurile, Oradea nereuşind să atingă gradul de dezvoltare economică şi socială a altor oraşe transilvănene cum sînt
Braşov, Sibiu sau Cluj.

ASPECTS DE LA LUTTE DES CITOYENS DE ORADEA
POUR L'AUTONOMIE DE LA VILLE (I)
CONTRIBUTIONS Â UNE HISTOIRE DE LA VILLE DE ORADEA
AU XVIII-e SIECLE
(Resume)

Se basant sur une information inedite d'archives et sur la rigoureuse consultation de la bibliographie du probleme, l'auteur reconstitue quelques significatifs
aspects de la lutte de la viile de Oradea pour regagner son autonomie vis-a-vis des
tendances de domination l'eveche catholique de Oradea, qui tâchait de se maintenir quelques anachroniques privileges, qui ne concordait pas avec l'evolution moderne de cette viile.
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PROIECTUL DIN 1820 AL SOCIETAŢII COMERCIALE ROMÂNE
DIN BRAŞOV
de

LADISLAU GYEMANT

Lupta pentru înfiinţarea Societăţii comerciale a negustorilor romani
Draşov în prima jumătate a secolului al XIX-lea s-a bucurat de o
atenţie deosebită din partea cercetării istorice 1 • Interesul se datorează
atît rolului economic important pe care 1-a îndeplinit Braşovul în epocă
pentru mijlocirea 1comerţului Transilvaniei cu ţările române şi 'CU Levantul, rol îndeplinit cu preponderenţă prin activitatea negustorilor români,
cît şi 'Semnificaţiei politice pe care au dobîndit-o aceste strădanii. Lovindu-se în promovarea intereselor lor economice, comerciale, de barierele
puse de către sistemul politic al principatului, de statutul defavorabil al
întregului popor român din Transilvania, negustorii braşoveni se apropie de mişcarea naţională dinspre aceste interese specifice care se interferează cu obiectivele general-naţionale.
Momentul în care lupL1
românilor braşoveni din întreg cursul secolului XVIII pentru drepturile
lor economice şi politice intră in contact direct cu mişcarea poliUcă generală de emancipare a românilor din Transilvania este perioada 17901792 dnd importantul centru braşovean aderă la mişcarea Supplexului'.!.
In întreaga jumătate de veac care urmează pînă la revoluţia de la 1848
în acţiunile revendicative ale braşovenilor argumentaţia Supplexului e
prezentă în permanenţă, iar lupta românilor braşoveni pentru autonomie economică şi politico-administrativă, pentru egalitatea în drepturi,
constituie un caz particular a'l luptei generale duse de poporul român
din Transilvania pentru emanciparea sa.

din

1

I.

Co 1 an, Casina

română Braşov 1835-1935, Braşov, 1935;

D.

Z.

Fur-

nică, Din trecutul românesc al Braşovului.
Documente comerciale 1741-1860,
Bucureşti, 1937; I o an M o g a, tnfiinţarea Gremiului comercial levantin din Braşov, în Analele Academiei de !nalte Studii Comerciale şi industriale Cluj, I, 1939-

E. Pa v 1 e s cu, Meşteşug şi negoţ la românii din sudul Transilvaniei (sec. XVII-XIX), Bucureşti, Editura Academiei, 1970; La dis 1 au G y e •
man t, Din istoria Gremiului levantin din Braşov pină la 1848, în Studia Universi•
tatis Babeş-Bolyai, Series Historia, 1977, 2, p. 30-42.
2
Aur e 1 Răduţ i u, L ad i s 1 au G y eman t, Supplex libellus Valachorum în variantele româneşti de la Şchei, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975.

1940, p. 3-40;
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Principalul obiectiv al negustorilor români din Braşov în perioada
la care ne referim a fost constituirea în'tr-o Societate comercială proprie care să garanteze exercitarea nestingherită a activităţii lor economice şi totodată conducerea de sine stătătoare a tµturor treburilor care-i
priveau în mod direct. Aceste tendinţe se loveau însă pe de o parte de
interesele Societăţii comerciale săseşti înfiinţate .în primul deceniu al
secolului XIX, care urmărea monopolizarea unor ramuri de comerţ cu
eliminarea concurenţei negustorilor români, iar pe de altă parte de intenţia Magistratului din Braşov de a nu permite constituirea unui for
care să-i ştirbească într-un fel :sau altul jurisdicţia asupra locuitorilor
români. Pe urmele cercetărilor iniţiate de Ioan Moga, D. Z. Furnică,
I. Colan în perioada interbelică, istoriografia ultimelor decenii a consemnat începutul luptei pentru constituirea Societăţii comerciale a negustorilor români din Braşov sau a Gremiului levantin, cum s-a mai numit
în epocă, prin petiţia din anul 1827 semnată de 90 de negustori, urmă
rind apoi cu dezvă1uirea a tot mai multe momente şi aspecte noi, soarta
acestei iniţiative în deceniile următoare pînă la 1848 şi în condiţiile noi,
1

1

apărute după revoluţie.

Dezbaterile Magistratului braşovean asupra revendicărilor româneşti
existenţa unui moment anterior celui considerat pînă
acum drept început al acţiunii pentru constituirea Gremiului levantin,
şi anume elaborarea şi supunerea spre aprobare a proiectului ,statutelor
unei asemenea Societăţi încă în anul 1820. Autorii petiţiei luate în discuţie de Magistrat în 7 septembrie 1820 3 sînt, în numele negustorilor
greci şi români din Braşov, Demeter Nicolaus, Iuon Radovici Ghinoiul,
Iuon şi Costandin Cepescul şi Iuon Raidul Leca, pe care îi întîlnim şi
printre semnatarii actului revendicativ din 1827. Petiţia nu ni s-a păs
trat, dar din ceea ce reţine Magistratul reiese că argumentaţia privind
înfiinţarea unei Societăţi comerciale de sine stătătoare s-a bazat pe
ildeea necesităţii instaurării unor rînduieli mai ferme în desfăşurarea
comerţului levantin, eliminîndu-·se concurenţa străină pe piaţa braşo
veană. Se antidpa astfel depă!.şirea situaţiei nefaste în care se afla comerţul şi activitatea financiară la acea dată, permiţîndu-se înflorirea
negoţului şi bunăstarea supuşilor imperiali. Desigur că astfel de argumente erau considerate în mă1sură de a capta bunăvoinţa şi sprijinul
Magistratului pentru proiectul de statute în 46 de puncte înaintat Sipre
examinare 4 şi care dezvă'luie de fapt intenţiile şi obiectivele urmărite
de petiţionari dincolo de cele declarate în actul însoţitor.
Pornind de -la necesitatea păzirii bunei rînduieli în ce priveşte starea neguţătorească, proiectul se ocupă în primul rînd de condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească membrii viitoarei Societăţi. Sînt primiţi
doar supuşii imperiali sau străinii căsătoriţi •în ţară, de condiţie Uberă,
cu drept de cetăţenie şi proprietate imobiliară în Braşov. Ei trebuie să
reliefează însă

1

3
4

Arhivele Statului
Vezi Anexa.

Braşov, Actele Magistratului,

nr. 2920/1820.
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dovedească

de asemenea că au slujit vremea rînduită pentru a putea
deveni negustori, deţin capitalul necesar, sînt căsătoriţi şi au o comportare morală corespunzătoare. Cei ce îndeplinesc aceste 1 cerinţe dobindesc drept de comerţ cu amănuntul în limita numărului de prăvă
lii existente şi cu conidiţia de a .fi fost anterior în tovărăşie cu altul. In
privinţa comerţului cu ridicata nu se pune o asemenea limitare, ici fiecare din cei ce îndeplinesc condiţiile de primire în Societate îl pot practica după posibilităţile lor materiale.
In fruntea Societăţii urmează a fi aleşi aşa-numiţi reprezentanţi
în număr egal din partea negustorilor din Şchei şi a celor din Cetatea
Braşovului, chiar dacă, după cum se specifică in proiect, numărul şcheie
nilor e preponderent, pentru a se evita orice divergenţe. Reprezentanţii
ale.şi au plenipotenţă în toate treburile Societăţii cu 1condiţia de a nu face
ceva spre paguba intereselor acesteia. Toţi membrii sînt obligaţi să se
supună

necondiţionat dispoziţiilor reprezentanţilor.

Aceştia

urmează

să

vegheze ca drepturile negustorilor să nu fie încăkate, iar în caz de asemenea abuzuri se vor strădui să le înlăture cu sprijinul stăpînirii. Ei
judecă pricinile înb:e membrii Societăţii, iar în cazul în care părţile nu
sînt mulţumite pot apela la forurile de judecată oficiale. O atribuţie
importantă a reprezentanţilor este stabilirea preţurilor în funcţie de
împrejurările vremii şi de ,calitatea mărfurilor, nefiind permisă încăl
carea celor stipulate de ei în acest sens. Tot ei reglementează şi relaţiile
cu sătenii care se ocupă cu torsul firelor de bumbac achiziţionate de
negustori. în competenţa conducerii alese a Societăţii intră apoi SlliJ)ravegherea relaţiilor dintre stăpîni şi calfe, judecînd toate pricinile ivite.
ln sfîrşit, acest ce1,c larg de atribuţii se completează prin acordarea
dreptului de deschidere a prăvăliilor şi ajutornrea văduvelor de negustori
pentru continuarea sau lichidarea afacerii, de către aceiaşi reprezentanţi
ai Societăţii.
O altă serie de prevederi ale proiectului se referă 1a obligaţiile
membrilor viitoarei Societăţi. în primul rînd ei trebuie să respecte întocmai statutele şi să se supună dispoziţiilor conducerii alese. Nu au
dreptul să intre 'În tovărăşie cu negustori străini în ţară sau peste hotare. Nu se permite încălicarea preţurilor stabilite de conducerea Societăţii motivîndu-se prin tendinţa unora aflaţi în situaţie financiară dificilă de a-şi lichida stocul de mărfuri su:b preţul de a1chiziţie, ceea ce
duce la scăderea creditului tuturor negustorilor. Se opreşte de asemenea cu stricteţe cumpărarea de mărfuri peste puterea economică a negustorului respectiv, pe icreldit, şi vînzarea apoi cu pagubă în momentul
termenelor de plată. E interzi1 să concurenţa la achiziţionarea firelor de
bumbac toar:se de locuitorii din satele inconjurătoiare. E bineînţeles oprită
şi pedepsită sever contrabanda şi nerespectarea orînduielilor vamale
oficiale. Negustorii sînt dbliigaţi fa ţinerea unor catastife curate, pecetiuite, privind marfa cumpărată şi vîndută, de asemenea ei trebuie să prezinte inventare şi !bilanţuri anuale. Sînt avertizaţi să se !ferească de
jocurile de noroc. Respectairea tuturor acestor indatoriri este asigurată
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sub ameninţarea unor amenzi substanţiale, iar în caz de recidivă prin
pierderea dreptului de negoţ.
O atenţie deosebită se acordă reglementării situaţiei ucenicilor şi
calfelor. Toţi cei dornici de a se ocupa cu negoţul urmează a trece obligatoriu prin aceste stadii ale învăţărrii meseriei. Ucenicii urmează a se
recruta de preferinţă dintre fiii de negustori, excluzîndu-se străinii şi fiii
de meşteşugari. Durata uceniciei este stabilită la 4 ani pentru cei care
beneficiază de îmbrăcăminte şi încălţăminte de la stă.pin şi 3 ani pentru
cei ce nu au acest avantaj. ln pertoada uceniciei stăpînul e obligat sCt-i
înveţe meseria negoţului, purtarea catastifelor, ţinerea socotelilor. Stă
pînul e răspunzător şi pentru comportarea morală a ucenicului. Ucenicul trebuie să slujească fără simbrie, să îndeplinească tot ceea ce îi cere
stăpînul, cu condiţia ca aceasta să nu fie peste puterile sale. Trebuie
să fie cinstit, supus, ascultător şi harnic; nu are voie să iasă din casă
fără aprobarea stăpînului. Ucenicul nu poate fi alungat de stă:pînul ::;ă~1
pînă la împlinirea sorocului stabilit. După această dată, dacă are cunoştinţele necesare, ucenicul devine calfă cu obligaţia de a-şi sluji sU1pînul încă un an pentru o simbrie de 60 florini nemţeşti şi un rînd de
haine. Dacă stăpfaul nu mai vrea să-l ţină sau dacă după termenul de
un an calfa doreşte să plece, ambele părţi sînt obligate să-şi anunţ,e
intenţia cu trei luni mai devreme. Angajarea la alt stăipîn e posibilă doar
cu atestatul şi aprobarea stăpînului anterior. Cal-fele trebuie să aibă o
comportare morală corespunzătoare, să se ferească de jocul de cărţi, de
petreceri, cafenele, teatru - spune proiectul - pentru că altfel vor da
prilej de bănuială că-şi înşeală sau păgubesc stăpînul.
Proiectul statutelor Societăţii comerciale româneşti constituie şi un
interesant document al mentalităţii negustorilor români braşoveni în
3ceastă epocă de tranziţie prin îmbinarea pe care o reflectă între
tradiţie şi elementele corespunzătoare unor noi evo 1luţii. Fără îndoială tendinţele de exc-ludere a concurenţei străinilor şi a fiilor de meşteşug3ri
de la activitatea comercială, ideea unor preţuri stabilite de Societ:ite
cu putere obligatorie, penpetuarea raporturilor patriarhale intre stăpîni,
calfe şi ucenici constituie elemente tradiţionale care amintesc de organizaţiile medievale negustoreşti. La acestea ,se adaugă însă semnele nemurilor noi, moderne, ale veacului naţionalităţilor, prin conştiinţa identităţii proprii şi tendinţa afirmării acesteia :pe calea unor forme organizatorice care 1să ,permită conducerea prin reprezentanţii obştii a tuturor
treburilor care-i privesc, fără amestecul autorităţii magiskatuale. Proiectul reflectă de asemenea progresele realizate faţă de situaţia din
secolul anterior în privinţa asi,gurării egalităţii în drepturi a negustorilor români braşoveni. Faptul că o condiţie a intrării în Societate e
dreptul de cetăţenie în Braşov şi că negustori-lor români din Cetate li
se asigură un număr egal de reprezentanţi cu cei din Şchei, reflecta
rezultatele dobîndite de români, mai ales in,cepînd cu epoca iosefină, în
lupta lor pentru dreptul de cetăţenie în Braşov şi posibilitatea depă
şirii situaţiei dezavantajate de suburbani. Proiectul de statut ne situează
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dee:i în plin proces de conştientizare naţională a negustorilor romani
braşoveni care, deşi grevaţi încă de o seamă de elemente ale unei mentalităţi tradiţionale, isînt pe cale de a se afirma prin susţinerea propriilor
revendică1ri ca o forţă însemnată a mişcării generale de emancipare
româneşti.

De acest lucru este conştient desigur atît Magistratul cit şi Societatea comercială săsească atunci cînd sînt chemate a-şi formula opinia
asupra revendicărilor româneşti. Societatea comercială săsească declară
în principiu ca fiind de dorit o reglementare a situaţiei negustorilor
români şi greci, dar ca o condiţie prea'labilă susţine necesitatea stipulării
ferme a restrîngerii activităţii acestora la comerţul levantin. Drept
urmare, o primă obiecţie de fond adusă statutelor este neprecizarea în
cadrul lor a ramurilor de comerţ pe care le-ar aborda membrii noii
Societăţi, lăsîndu-se deci deschisă posibilitatea interferenţei lor şi cu
comerţul vienez pe care Societatea comercială săsească dorea să-l monopolizeze. O a doua tendinţă respinsă de referenţii saşi este autonomia Societăţii în raport ieu Magistratul. Pen'tru contracararea acesteia se
recomandă, în cazul aprobării statutelor, introducerea unor dauze privind primirea membrilor în Societate şi deschiderea de noi prăvălii doar
cu aprobarea Magistratului, restrîngerea atribuţiilor reprezentanţilor
aleşi, trecerea problemelor de succesiune -şi sechestru în sarcina organelor magistratuale. Se susţine eliminarea prevederilor rprivind stabilirea preţurilor şi raporturile cu meşteşugarii săteşti. Catastifele urmează
a fi purtate în 'limba germană sau maghiară, iar între ,condiţiile de angajare a ucenicilor se cere a se include şi cunoaşterea limbii germane. în
sfîrşit, tot ca o expresie a tendinţelor restrictive ale activităţii noii Societăţi, se recomandă stabilirea capi talului minim necesar pentru ca
cineva să devină membru.
Aceste puncte de vedere, :înaintate de Societatea comercială să
sească şi de directorul de poliţie al Braşovului, von Brennerberg5, sînt
însuşite de Magi·stratul br.aşoveian oare în rezoluţia sa din 4 ianuarie
1821 respinge cererea de a 6e înainta proiectul de statut spre aprobarea forurilor mai înalte sub pretextul că e de aşteptat o reglementare
generală a comerţului din Transilvania, •care va aduce şi soluţionarea
problemelor ridicate de negustorii români. Pînă atunci însă reţine ideea
instituirii unor oameni de încredere care să urmă•rească mersul comerţului leventin aistfel încît nimeni să nu deschidă vreo prăvălie nouă
fără aprobarea prealabilă a Magistratului şi fără a avea un capital minim
de 6000 de florini 6 •
Ceea ce rămîne deci în rezo'luţia Magistratului e elementul restrictiv
prezent în opinii-le înaintate, rezolvarea revendkărilor negustorilor români fiind amînată pentru un viitor nedefinit. Răgazul dobîndit de Magistrat s-a dovedit însă scurt, procesul ·emancipării odată declanşat
1

5
6

Arh. Stat. Braşov, Actele Magistratului, nr. 4396/1820.
Ibidem.
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nemaiputînd fi oprit multă. vreme. într-adevă-r, în 1826 o noua mcercare de restringere a sferei comerţului practicat de negustorii români
dă impulsul ultim pentru acţiunea în vederea constituirii Gremiului
levantin, de-acum in faţa organelor conducătoare ale ţării. Memoriile
înaintate cu insistenţă împăratului, cancelariei aulice, guberniului Transilvaniei, personalităţilor influente ale epocii, timp de zece ani, au ca
rezultat dobîndirea în 1837 a încuviinţării imperiale de prindpiu pentru constituirea Societăţii işi pentru înaintarea spre aprobare a statutelor eii.
Noul proiect de statute, elaborat în 1838 8 şi care constituie baza
discuţiilor purtate în întreg deceniul următor pînă la revoluţia de la
1848, dezvoltă in esenţă tendinţele fundamentale reflectate şi de proiectul din 1820. Ideea dreptului de practicare a tuturor ramurilor de
comerţ, prezentă doar voalat în 1820, găseşte în noul proiect o deplină
şi deschisă afirmare. E.5te e:xiplicitată de asemenea ideea autonomiei
Societăţii în raport cu Magistratul şi conducerea proprie a tuturor treburilor comunităţii. Apare 'În plus şi revendkarea participării corespunzătoare în adunarea centumvirală a oraşului. Prevederile privind organizarea internă a Societăţii, privind relaţiile între stăpîni, ca'lfe şi ucenici, privind condiţiile de primire în Gremiu şi obligaţiile membrilor săi
dobîndesc şi ele o formulare mai clară şi mai corespunzătoare necesită
ţilor reale. Statutele din 1838 reflectă astfel evoluţia intervenită în
conştiinţa negustorilor români braşoveni în cele aproape două decenii
de 'luptă pentru realizarea revendicărilor lor. Prin ponderea activităţii
lor economice, deosebit de importantă pentru finanţele ţării, ei dau greutate şi mai mare revendicărilor formulate, argumentate în spiritul
politic naţional. Lupta lor devine astfel o parte componentă a mişcării
generale de emandpare a naţiunii române din Transilvania, BraşoYul
contribuind şi prin acţiunea pentru constitui.rea Gremiului levantin la
menţinerea problematicii româneşti în actualitatea ipdlitică a ţării în
deceniile care pl."lemer,g revoluţiei de la 1848.

7

8

Arh. Stat. Sibiu, Fondul Brulcenthal, O, 1-6, 183, f. 2r-14v,
Publicat de Pavelescu, op. cit., p. 497-513.
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!ANEXAI
Pentru ca să să păzească bună orănduială la starea neguţătorească şi pentru
ca să nu să strice neguţătorii din neorinduială între sineşi, ne-am legat noi între
noi ca articuluşurile ce voam face în rînduiala neguţătorii să păzim nemişcat. Nepăzind dar să ne pedepsim cu pierderea slobozenii neguţătoreşti:
1-mo. Niminea să nu poată priimi slobozenie a neguţători, dacă nu va arăta
cum că au slujit o rînduită vreme şi va avea cuviicioasele atestaturi că ieste vrednic
de neguţătorie. Va avea şi posesie şi carte de burgherei.
2-lea. Trebuieşte ca să arate, cwn că pă lăngă acelea are şi purtare bună, fără
a fi supus beţii sau altor fapte necuvioase, pă lîngă ocejlea va avea şi funduşul cel
orânduit.
3-lea. Fiind cvalificăluit după § cei de sus, să va priimi în Saţietate şi i să
va da slobozenie de a neguţători în piaţul acesta şi de va fi vacanţie de vreo neguţătorie de amăruntul, i să va da slobozenie la aceia. Fiind dar toată neguţătoria
cea cu amăruntul coprinsă, i să va da slobozenie a neguţători cu ridicata. Pă lăngă
neguţătoria cu amăruntul, are voe fieşte oare după puterea sa a neguţători cu
ridicata. Numai aceluia i să va da slobozenie a vinde cu amăruntul carele va fi
fost mai înnainte în tovărăşie cu altul.
4-lea. Nimenea să nu să poată priimi la Soţietate dacă nu va fi al ţării sau
de nu să va căsători aicea şi va avea atestaturile şi funduş.
5-lea. Nici un strein carele nu va pune întîi jurămîntul său ca un supus înpărătesc şi nu va aduce cuviincioasele atestaturi şi va arăta funduşul său, să nu să
priimească în Saţietate.
6-lea. Nici să aibă volnicie niminea din mădulările Saţietăţii a avea tovarăşi
streini, nici aicea, nici în altă ţară, după prea înnaltele orănduieli şi carele va
îndrăzni înpotriva acestora a urma să-şi piarză dreptatea neguţătoriei.
7-lea. Fieşte cine ce va întra în Saţietate să îndatorează ca să păzească legile
Saţietăţii nemfşcate şi să să supue la orănduelele şi alease căpetenii.
8-lea. Fiind că de o samă de vreme s-au obişnuit a deschide bolte cu amă
runtul feciori ne însuraţi şi a neguţători ne înpiedicat, care Lucru, la alte oraşe nu
să obi·şnuieşte, nici la ţehuri nu să pot rpriimî aşa nici la Saţietate să nu să priimească, nici neguţătorie cu amăruntul să nu aibă, pănă cănd nu să va căsători,
sau nevrănd a să căsători nice într-un chip, să facă cumpanion cu unul însurat care
va avia slobozenie a deschide boltă cu amăruntu şi nu va fi vacanţie.
9-lea. De vreme ce la vănzarea mărfurilor cu amăruntul sau obicinuit de o
samă de vreme ca fără socoteală şi fără nici un căştig a lepăda marfa, dintru care
pricină multe case s-au sărăcit şi mulţi neguţători carii au credităluit s-au păgubit,
dintru care ipricină şi creditul celorlalţi s-au zmintit, aşa nimenea să nu îndrăz
nească să vănză orice marfă fără căştig, fără numai după preţul ce voar aşeza
căpeteniile după starea vremilor şi cvalitetul mărfei. Fiindcă acela carele nu va
păzi această orănduială, să va socoti oa unul ce merige spre scădeare şi îşi va pierde
credetul.
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10-lea. Cine lăcomindu-să va îndrăzni ca să vinză, afară din orânduiala a 9 § şi
va dovedi, să să pedepsească intii cu f. 15, al doilea cu f. 25 şi al treilea cu închiderea bolţii, această să înţelege cu amănuntul.
11-lea. Niminea nu are voe ca să facă preţ la mărfuri fără de ştirea celor mai
să

bătrîni.

12-lca. Fiindcă pină acuma, mulii lăcomindu-să au ridicat marfă peste puterea
şi apropiindu-să termenul plăţii, au vîndut marfa cu pagubă, mai mult d:ar să
să îndrăznească niminea a ridica marfă peste puterea sa, ne urmind dar această
să să lepede din Saţietate şi să-şi piarză slobozenia.
13-lea. S-au intîmplat iarăşi, că cu torturile pe la sate s-au făcut prevaricaţii,
şi au mers unul peste altul de au scumpit preţul tortului sau au luat bumbacui
altuia, deci dL' acum înnainte niminea să nu îndrăznească aseminea a urma, iară
cine va călca orănduiala să să pedepsească cu pierderea slobozeniei.
14-lea. Pentru ca să nu să facă neguţătorilor de la aceste torturi pagubă atît
din preţul tortului, căt şi din măsură şi ca să să împlinească şi porunca Cinstitului
Maghistrat în rîndul măsurei tortului, fieşte care după cum va fi torsu vrednic să
plăte,1scă.
15-lea. Niminea să nu îndrăznească a face prevaricaţii cu mărfuri oprite sau
care au vamă mare, ca fără vamă să le aducă, fiind că cu acelea nu numai Prea
înnaltului Erariumului, dară şi neguţătorilor, multă pagubă pricinuieşte şi de să
va afla vreunul din Soţietate, pă lingă aceia că să va arăta la Cinstita Vamă, va
pierde şi a sa slobozenie.
16-lea. Aşa fieşte care din mădulările Saţietăţii ieste dator a păzi prea înnaltele orînduieli şi jurămîntul său, de nu va vrea ca să-şi pearză slobozenia negutătorii.
lui
nu

·
17-lea. Drept aceia, toate poruncile ce să ţirculuiesc în rîndul neguţătoriei, fieşte
care să le citească şi să le trimeată mai departe.
18-lea. Pentru ca să nu să înmulţească neguţătorii streini în piaţul acesta şi
să să înpresoare ai locului, datoare sănt mădulările Saţietăţii ca ne avîn.d insuş
copii cu carii să să poată sluji, pină cind să va căpăta de ai locului copii să nu
fie volnici să ia slugi din ţări streine, nici copii de meşteri sau de alţi oameni, fără
numai de neguţători de aicea putînd dară ca să să slujească singuri, cu atîta mai
bine va fi.
19-lea. Şi pre care va lua odată în neguţătorie fără cuviincioasă pricină, să
nu-l lepede pină la numitul soroc.
20-lea. Sorocul de un ucenic, pre carele îl va înbrăca şi încălţa stăpînul să
fie dator a-l sluji 4 ani fără simbrie, iară acela ce să va înbracă şi încalţă singur
3 ani.
21-lca. Intru această vreme să aibă datorie stăpînul său a purta de grije ca
să-l înveţe rănduiala neguţătorii, a socoti, a ţinea catastife şi a-l apăra de la lucruri
necuvioase.
22-lea. După ce va înplini sorocul slujbei de ucenic şi va avea trebuincioasele
ştiinţe de neguţătorie, îl va sui la treaptă de calfă, dindu-i simbrie în anul dintîi
nemţeşti f. 60 şi un rînd de haine şi crescindu-i-să după vrednicie.
23-lea. Nevrînd ca să-l mai ţie în slujbă, fără cuvioasă pricină să nu-l lepede
cu necinste, ci să-i facă de ştire cu 3 luni mai înnain te.
24-lea. Slujind cu dreptate orînduiţii ani de ucenic şi ca o calfă să fie dator
stăpinul a-i da cuviincioasele atestaturi.
25-lea. Nimurui să nu fie slobod să zmintească calfa sau ucenic dela altul şi
să-l priimească în slujba lui, fără numai cind îl va lăsa stăpinul din slujba lui.
26-lea. Niminea să nu să îndrăznească a scoate pre altul din boltă, iară cine va
călca această orănduială să să globească cu nemţeşti f. 50.
27-lea. Pă lingă datori•a ce să îndatoreaiză fieşte ce neguţători după § 21 pentru
ucenicii săi, să îndatorează mai vărtos părinţii pentru copiii lor ce i-au luat în
n~guţătorie ca să-i apere.
28-lea. Cită ieste de mare strfrăciunea ce să pricinuieşte la partea neguţăto
rească din pricina măndrii, atîta de mare ieste şi din pricina jocurilor cu cărţile,
1
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căci unii o fac meşteşug. Drept aceia, cine va juca jocuri oprite ce să numesc hazarduri, să să globească întîi şi al doilea, al treilea să-şi piarză dreptatea. Numai
jocuri uşoare pentru trecerea de vreme să pot juca.
29-lea. Proba au arătat cum că murind un neguţători şi rămîind soţia lui vă
duvă, dacă nu au avut copii în vărstaţe şi buni ca să chivernisească neguţătoria, de
multe ori s-au întămplat de s-au prăpădit toată averea şi au rămas săra-ci. La o
întămplare ca aceasta, să îndatorează Saţietatea a purta de grije, ca prin vro calfă
vrednică sau prin vrun neguţători ce va avea tovărăşie cu altu, ca să i să dea vă
duvei spre ajutori. Iară ne vrînd văduva ca să urmeze negu~ătoria, atuncea Saţie
tatea va vinde neguţătoria. sigurisind bunumul copiilor.
30-lea. Fiindcă supt purtarea de grije a Saţietăţii rămîne neguţătoria mortului,
datorie are Saţietatea ca după moarte numaidecît să se sechestruiască neguţătoria.
31-lca. Neguţătoria ieste un meşteşug slobod, aşa urmează ca şi aceia de neguţătoresc trebuieşte să fie om slobod şi burgher supt jurămînt. căci într-alt chip face
prevaricaţii şi păgubeşte prea înnaltului Erarium. Aşa la oameni ce sînt sau iobagi
sau jeleri şi carii nu au învăţat neguţătoria după orănduială ei să nu să îngădue
a neguţători nici neguţătorilor Saţietăţii să le fie slobod a să întovărăşi cu unii ca
aceştia.

32-lea. Tot neguţătorul să îndatorează a ţinea catastife curate, de cumpărătura
vînzarea mărfii, să-şi facă în tot anul inventarium şi bilanţ avînd cata.stife pecetluite de Domnul Notarius cel mare, căci nefiind catastifele după orînduială, nu
voar avea crezemînt.
33-lea. Avînd cinevaşi vro pricină de judecc1U1 cu tovarăşul s{iu, să de,1 pricina sa la căpeteniile Saţietăţii înnainte, carii voar cerceta pricina şi să vor sili
ca să învoiască partaile. Iară neputănd a-i învoi, îi vor trimete înpreună cu opinia
la Cinstita judecată.
34-lea. Nici un neguţător, despărţindu.:să de tovarăşul său fără ştirea Soţietăţei
să nu aibă volnicie a deschide neguţătorie noă. Nuieste dar unuia ca aceşti, care au
avut mai nainte tovarăşie cu altul a nu deschide boltă oprit.
35-lea. Fiind că reprezenta:,·;~ Saţietăţii au plenepotenţie a lucra în pricina
aceasta, orice voar lucra şi nu va ii spre paguba Soţietăţei, fieşte care să aibă datorie a să supune l,a orănduielile loI'.
36-lea. Fiind că la Saţietatea aceasta au întrat toţi neguţătorii, datorie au
reprczentanşii ca pentru toate prevaricaţiile ce s-or face cit şi despre partea altor
precopeţe la toate braslele nieguţătoreşti ce sînt cuprinse în Saţietate aceasta de vor
fi călcaţi la dreptăţile lor, prin ajutorinţa stapinirii s{t le îndrepteze.
şi

Arteculuşuri

37-lea.

Fieşte

ce

persoană

care vrea

pentru slugi
să înveţe meşteşugul neguţătoriei

trebuie

după § 20 să slujească orînduita vreme de ucenic. Pînă cînd va fi uoenic să îndatorează ori ce slujbă îi va da stăpînul său sau în boltă sau afară den boltă a-i să
vîrşi, numai la ce va fi peste putinţa lui nu poate să fie silit.
38-lea. Atîta în anii de ucenicie cit şi ca o calfă ieste datori cu dreptate cu

cr~cljnţă ~i cu frica lui Dumnezeu a sluji, fără a îndrăzni a lua un ban fără ştirea
stapmu sau .
. 39-lea. Pre lăngă dreptate să fie ascultători şi supus poruncilor stăpîneşti · să
nu fie leneş, pneţedători, ci silitori la slujba stăpînului său.
'
40-lea. Fără ştirea şi voia stăpînu-său să nu aibă voe în vreame de ucenic să
miargă afară din casă; şi să rabde toate pînă la vremea slobozeniei sale.
~1-lea. Făcîndu-să dar calfă să aibă datorie a sluji pe stăpînu-său un an.
N~v:md ?ar să _mai sluJe_:1scă, să ai_bă. dato~ie cu 3 luni mai nainte să facă de ştire
stapmu-sau dupa cum sa mdatoreaza ş1 stăpmul după § 23.
42-lea. Numclji după ce va căpăta voe de la stăpînu său poate să să ducă în
slujba altuia, însă fără atestaturi să nu să priimească.
8 - Crisla -

1980
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43-lea. De cafineale, beliarţuri şi cărţi să să păzească, aşejderea şi de petreşi beţii, căci umblind la acelea va da bănuială cum că fură pre stăpinul său.
44-lea. ln adunarea cu fete şi fămeai necinstite nicidecum să nu aibă că prin
acelea poate păgubi pe stăpinul său.
45-lea. Orice pricină de judecată va urma într,e stăpinul şi calfa datori sint
intii innaintea reprezentaşilor a eşi şi a-şi lua hotărirea apoi, nemulţămindu-să, pot
mearge la Cinstita Judecată.
46-lea. Măcar că numărul neguţătorilor din Schei ieste mai mare decit acelor
din Cetate şi după cuviinţă ar trebui ca să aibă mai mulţi reprezentaşi decit cei
din Cetate, pentru ca să nu să facă dar inpărechere, fiind supchiecturi vrednice de
treabă aceasta să să aleagă tot un fel din Schei şi Cetate prin votezaţie, însă toţi
reprezentaşii să fie burgheri.
canii

DAS PROJEKT EINER RUMANISCHEN HANDELSSOZIETXT IN KRONSTADT
AUS DEM JAHRE 1820
(Zusammenfassung)

Das wichtigste Ziel. das die rumănischen Kaufleute aus Kronstadt (Braşov) im
Kampf fi.ir ihre Rechte in den Jahrzehnten vor der Revolution von 1848 verfolgten,
war die Bildung einer eigenen Handelssozietăt, die die ungehinderte Ausiibung ihrer
wirtschaftlichen Tătigkeit und ihre Autonomie gegeniiber dem Magistrat sichern
sollte. Wurde bisher die Denkschrfit, die im iNamen von 90 rumănischen Kaufleute
im Jahre 1827 dem Siebenbiirgischen GUJbernium enigereicht wurde, als Beginn des
Kampfes angesehen, so beweist das 1820 dem Kronstădter Magistrat vorgelegte Projekt der Statuten solch einer Gesellschaft, dall die Bestrebungen zur Griindung der
Sozietăt schon friiher bestanden. Die Analyse der 46 Punkte dieses Projekts widerspiegelt die Mentalităt der rumănischen Kaufleute, in der sich traditionelle Elemente mit dcr modernen Auffassung von der Durchsetzung einer eigenen nationdim Jahre 1827 dem Siebenbiirgischen Gubernium ein,gereicht wurde, als Beginn des
Kronstădter rumănischen Kaufleute ihren Kampf fort, der sich zu einer der bedeutendsten Komponenten cler rumănischen Emanzipationsbewegung in Siebenbiirgen am Vorabcnd der Revolution von 1848 entwickelt.
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ECATERINA VARGA IN ISTORIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ
de

GELU

NEAMŢU

Între luptătorii de seamă pentru eliberarea socială a ţărănimii din
Transilvania, istoriografia românească înregistrează şi figura luminoasă
a Ecaterinei Varga, o femeie ·de origine maghiară care a jucat timp de
6 ani rolul de apărător a trei comune de pe domeniul montanistic al
Zlatnei: Bucium, Abrud şi Cărpiniş.
Datorită faptului că i-a origanizat şi i-a învăţat pe moţi cum să-şi
apere drepturile, indemnîndu-i totodată să reziste la abuzuri şi nedreptăţi, Ecaterina Variga şi-a atras ura neîm)păcată a autorităţilor nobiliare transilvănene care au încercat, şi pînă la urmă au reuşit, să-i
curme activitatea, aruncind-o în inchisoare.
Mulţi ani, încă în timpul vieţii, dt şi mai tîrziu, deoarece şi-a trecut
sub tăcere datele .personale şi condiţia socială, în jurul personalităţii ei
s-a ţesut o atmosferă de mister.
Aşa, spre exemplu, în Dicţionarul enciclopedic „Cartea Românească" 1
la numele Ecaterinei Val'ga se consemna: ,,femeie misterioasă, care pe 'la
1846-47 a fost un fel de cap al mişcărilor românilor din Munţii Apuseni (ai Transilvaniei)".
Dar, de fapt, această atmosferă a fost alimentată nu numai de informarea lacunară ipe care o aveau despre ea contemporanii, apoi istoricii
de mai tîrziu, ici şi de -situaţia aproape unică în care o femeie maghiară
(după unele izvoare chiar nobilă) 2 a apărat interesele a numeroşi ţărani
români aruncaţi în lanţurile iobăgiei. Era o situaţie atît de nefirească
pentru cunoscătorii relaţiilor din Transilvania, încît nu este de mirare
că ani de-a rîndu'l s-a perpetuat mitul unei enigmatice „aventuriere". În
fond, au fost destule per'Sonalităţi ce au activat pe la jumătatea secolului al XIX-lea şi a căror biografie este presărată cu pete albe, dar
aceasta nu i-a făcut pe istorici să le adauge şi epitetul de „misterioase",
mai ales că un asemenea c-alificativ nu a fost şi nu este in isipiritul unei
1
2

şoara,

Partea l-a, 193•1, pi. 1926
T 6 t h Z o 1 ta n, Mişcările ţărăneşti din Munţii Apuseni pînă la 1848, Timi1955, p. 305; Cf. L. Ban y ai, Pe făgaşul tradiţiilor frăţeşti, Bucureşti, 1971,

p. 56.
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istoriografii care fie ea veche, fie ea nouă, operează cu date precise, avînd
deci pretenţia de a se numi ştiinţifică.
în istoriogirafia românească, Ecaterina V arga ar fi ocupat un foc destul de modest, dacă în împrejurările dramatice ale arestării ei nu ar fi
fosL amestecat şi numele unei personalităţi eclesiastice aflată la începutul carierei sale, Yicarul general Andrei Şaguna. Acest fapt, abil manevrat
de autorităţi şi apoi de unii istorici, a declanşat o rvie polemică între români. transformîndu-se ulterior, chiar într-o armă confesională. S-a ajuns
pînă la at<1curi de ordin personal, nesesizîndu-se ·în suficientă măsură,
din păcate, de către nici una dintre părţile aflate în polemică, adevărul,
atît de simplu şi de evident, că greutatea răspunderii cădea în fond pe
umerii autorităţilor nobiliare de la Viena şi din Transilvania şi că deplasarea întregii răspunderi pe umerii lui Şaguna a constituit, de fapt, l:!1
rafinat mijloc de a compromite o personalitate de prim rang şi a încerc<1
astfel dezbinarea mişcării naţionale de eliberare a românilor ardeleni,
cum se va vedea în cele ,ce urmează.
P.rin anii 1928, numele Ecaterinei Varga a fost folosit la un moment
dat, chiar şi de port-drapel al mişcării feministe din România. în fine,
istoriograf ia noastră nu prea veche, funest patronată de un Mihail Roller,
înregistra şi nişte texte în care exagerările şi încălcarea adevărului istoric cu privire la Ecaterina Va:rga abundă, lovind grav în interesele naţionale ale istoriografiei româneşti.
În concluzie, vom găsi între lucrările mai vechi sau mai noi, de sinteză şi speciale, publicate la noi, unele care nici măcar n-o menţionează
pe Ecaterina Varga, iar altele care in schimb ii amplifică nejustificat
rolul.
Ipostazele în care Ecaterina Varga a apărut pînă acum în faţa cititorului român n-au fost de natură să o prezinte pe apărătoarea moţilor
intr-o lumină reală obiectivă. Dar, indiferent de modul în care a fost
ea zugrăvită, titlul acestui articol ne obligă să înfăţişăm ceea ce s-a
scris despre Ecaterina Varga în istoriografia noastră, cu aprecieri favorabile sau nu, aşa după cum au rămas ele consemnate de-a lungul anilor, oferind desigur, şi explicaţiile de rigoare acolo und~ informaţiile
sînt f.alse, exagerate ori tendenţioase.
I. Primele informaţii în limba română despre Ecaterina Varga
datează de la începutul anului 1847 şi au apărut în Gazeta de Transilvania. Se relata aci, că în urma unor „preaînalte rînduie'li", adică ordine,
vicarul episcopesc Andrei Şaguna, a pornit în 2/14 ianuarie din nou la
locuitorii cîtorva sate de pe domeniul Zlatnei, pentru a-i determina să-şj
respecte făgăduielile făcute cu un alt prilej, că-şi vor îndeplini slujbele
cerute de camera erarială. Redactorul însera în finalul acestei ştiri că:
,,De la ostenelile d-lui vkar ca bărbat al păcii, aşteptăm numai rezultate mîngăioase şi odihnitoare" 3 • Şi ,la scurt timp se face cunoscută
arestarea Ecaterinei Va1,ga, ştirea ,fiind în cea mai mare parte o tradu1

~

Gazeta de Transilvania, X, 1847, nr. 3
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cere du\J)ă ziarul maghiar Erdelyi Hirad6, însoţită însă şi de un scurt
comentariu, ce aparţine probabil lui G. Bariţiu 4 • De remarcat ca m
această primă ştire în care apare numele Ecaterinei Varga, ,,Catalani"',
cum o numeau ţăranii români, este considerată deja „faimoasă", ceea
ce nu apărea însă .şi în textul maghiar\ fapt ce poate indica o atitudine
de simpatie din partea redacţiei. Oricum, era deci bine cunoscută Ecaterina între români din moment ce i se acorda acest „titlu". Este demn
de remarcat că în versiunea românească, Bariţiu nu reţine observaţia
din ziarul maghiar în care se avansa părerea, că în unele privinţe,
Ecaterina ar putea fi chiar „vrăjitoare" (!). In continuare, mai sînt
cîteva deosebiri în cuprinsul celor două texte. Aistfel, în Gazetă se spune:
„Dar în 18 ian[uarie] n[ou], d. subiş1pan Georgie Pogany prin bărbăţia
sa pusă mîna pe „Catalani", cum îi zicea ţăranii şi mi-o trimise la
umbră". Textul maghiar ·suna de fapt astfel: ,,In sfîrşit, în 18 a lunii
[curente] s-a reuşit prinderea Ecaterinei Varga aici în loc, la Bucium
[-Izbita], fără cea mai mică forţă, cu un procedeu bine calculat şi îndrăzneţ. Rolul principal în această arestare îi revine bravului vicecomite Pog<iny Gyorgy .. ." [subl. ns. - G. N.].
în varianta românească a ştirii, Bariţiu îşi exprimă în încheiere
gîndul că românilor acum le-ar strica şi cea mai neînsemnată mişcare
cu caracter de tulburare politică. ,,Nu faptele nesupunerii, ci o treptată
cultivare şi deşteptare a oamenilor noştri este calea către fericire şi
către cîştigarea unei oareşcare însemnătăţi".
în treacăt fie zis, pe baza acestui 1pasaj, destul de obişnuit pentru
presa românească de dinaintea revoluţiei, i s-a ,adus lui Bariţiu învinuirea de a fi „impotriva răscoale'lor" 6 • Paradoxal, cîteva r,înduri mai jos.
acelaşi autor, explică însă foarte convingător că de fapt gazetele româneşti îndurau o dublă cenzură şi că publicarea chiar a unei simple petiţii putea fi considerată un atac împotriva legilor, iar orice manifestare
de simpatie pentru iobagi putea fi interpretată ca o provocare la răs
coală7. Adăugind la acestea şi faptul că gazete româneşti erau ameninţate în orice moment de desfiinţare, în ce mod şi-ar mai fi putut arăta
colaboratorii Gazetei, or chiar Bariţiu, simpatia faţă de mişcările ţără
neşti, simpatie care nu va mai fi disimulată după revoluţiei? Şi chiar
despre o asemenea situaţie vorbeşte şi David Prodan atunci cînd vedea
în pasajul citat mai sus, atribuit :lui Bariţiu, doar opinii exprimate la
lumină, sub vigilenţa cenzurii. Adevăratele opinii ,pot diferi şi oîte
nu s-au exprimat de loc? Era firesc deci, ca opiniile revoluţionare să se
,,refugieze în subversiv" 8 •
Am amintit această ·situaţie deoarece, chiar dacă nu e identică, ni se
pare pe undeva similară cu situaţia lui Şaguna. El este nevoit să exe1

~
5

G
7

8

Ibidem, 1847, nr. 5, p. 18
Erdelyi Hirad6, 1847, p. 216
V. C he r c st P şi u, Adunarea naţională de la Blaj, Bucureşti, 1966. p. 148
Ibidem, p. 149
D. Pro da n, Supplcx libellus valachorum, Bucureşti. HJ67, p. 294
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cute un ordin i(vezi scrisoarea lui Teleki din 14 nov. 1846)', în momentul
dnd c1utorităţile feudale nobiliare din Transilvania erau .atotputernice
(în c1devcîralul sens al cuvîntului), dar este gata să servească revoluţia
românească atunci cînd are posibilitatea de a opta. Cîte personalităţi
marcante (şi nu numai de ale românilor) n-au acţionat în contra conştiinţei lor sub regimuri absolutiste ori dictatoriale, de-a lungul istoriei?
Şi apoi „răpirea", aşa-zisul act de forţă al vicarului Şaguna, este de
fapt o legendă, un mit, asupra 1 căruia vom insista mai mult {deoarece
în jurul acestuia s-a dus o lungă, şi sterilă polemică).
Revenind la cele dintîi informaţii în limba română de'spre Ecaterina
Varga menţionăm că în literatura de specialitate nu s-a semnalat pînă
acum textul apărut în Albina Românească 9 de la la5i care o făcea cunoscută pe „faimoasa" Ecaterina şi cititorilor moldoveni. Textul este
tot o traducere, de data aceasta, din Mult es Jelen [Prezent şi viitor].
De remarcat faptul că Ecaterina Varga este prezentată aici ca fiind
româncă,(!).

II. După revoluţie veni absolutismul, apoi regimul liberal, în fine,
la 1867 dualismul, dar au trebuit să mai treacă încă mulţi ani pînă cind
în istoriografia românească să se vorbească mai detaliat despre &aterina Varga ca despre o per1sonalitate ce a avut un ml în mişcările ţă
răneşti de dinaintea anului 1848.
Unul dintre cei mai îndreptăţiţi a scrie despre evenimentele din
Munţii Apuseni, de care se ,leagă activitatea Ecaterinei Variga, ar fi fost
mitropolitul greco-catolic de la Blaj, A'lexandru StePCa Şuluţiu {pe atunci
vicar al Sălajului), care a redactat Istoria Horii şi a poporului românesc
din Munţii Apuseni ai Ardealului 10 (1860), rămasă in manuscris. Lucrarea dispune de o bogată documentare pentru acea vreme şi este scrisă
cu multă căldură şi înţelegere faţă de românii din Transilvania. Descrie
in culori vii şi cu mul tă consternare cruzimi'le trupelor imperiale în
execuţie militară din Munţii Apuseni la 1837. De aid, trece firul evenimentelor direct la izbucnirea revoluţiei din 1848, ignorînd cu bună
9 Albina Românească, (laşi), XIX, 1847, nr. 13, p. 50. Sub titlul „Austria", se
spune: ,.O româncă trage acum în Ungaria luarea aminte publică, despre care raportează gazeta Mult es Jelen următoarele: Katrina Varga care încă la 1840 se arată
în satul Bucium, din comitatul ALbei de Jos, au declarat că era Doica M. S. lmpă
ratului şi că ar fi de Pronie trimeasă spre a uşura pe lă·cuitorii satului de sarcina
angariilor. Prin uneltlirile ei, ea se făcu un feliu de tribun de popor; i se nimeri de
a trage toată simpatia satului cătră sine, carile prin urmarea sa depărtă de la îndatoririle către proprietari şi trasă pînă şi pe preoţime, ea ajunsă la aşa grad incit
toată împrejurimea i era cu respect supusă, şi a ei iscălitură; Katrina Varga sau
tot Buciumul, era mai puternică decit ori ce poruncă a dregătorilor. Văzînd apoi că
a ci dregere ar putea fi vătămătoare liniştei publice, mai ales într-o epohă unde se
tratează despre îndatoririle sătenilor cătră proprietari, şi prepuind că arestuirea în
public ale acestei femei putea aduce chiar şi o turburare, s-au pus la cale, prin o
stratagimă bine nemerită a se prinde astă Femeie-Bărbat care s-au şi plinit în
6/8 ianuarie, aşezindu-se ea la închisoarea din Enied unde aşteaptă hotărîrro soartei
sale".
10 Biblioteca Filialei Cluj-Napoca, Manuscrise, P. 58; Cf. Istoria Munţilor ..-1puseni, Bibl. Acad. R.S.R., Ms. rom. 980, f. 221-346.
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credem noi, mişcarea din 1840-1847. Aceasta se poate explica
numai prin faptul că fiind amestecat şi numele lui Andrei Şaguna în
mişcarea re~pectivă, şi nefiindu-i clar rolul acestuia, ori tocmai fiindcă
i-a fost, a evitat să se pronunţe pentru a nu provoca el o dispută confesională. Şuluţiu şi Şaguna erau totuşi capii ,celor două ,confesiuni nle
,..,.,mânilor, iar Şaguna, pe lingă această înaltă funcţie edesiastică, devenise şi una dintre cele nrni de vază personalităţi politice ale mişcării
naţionale a românilor din Transilvania.
în sfîrşit, după 30 de ani de la evenimentele din Munţii Apuseni,
Simion Balint publică în Transilvania 11 cîteva pagini memori~llistice privind mişcarea de la 1837 şi de la 1847. Paginile referiloare la aceste
evenimente intră neschimbate şi în întregime în volumul I nl cărţii lui
G. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei 12 •
Simion Balint descrie şi el barbariile comise cu ocazia execuţiei militare din vara anului 1837 şi este cît se poate de semnifiicativ că la
această execuţie militară a luat parte ca jude nobiliar (szolgabir6), şi
Tuvissy G., acelaşi care a luat parte ·şi la arestarea Eaterinei Varga.
înfăţişează strădaniile acestei femei „agere şi elocvente" ,pentru
c1părarea moţilor. Arată cum de la comitat veneau oroine peste ordine
către judele nobiliar şi judele primar pentru a o prinde, însă încercările
făcute n-au avut succes. Situaţia a durat pînă în 1847. Descrie apoi
dramatica „răpire" a Ecaterinei, dar în care, aşa dUJpă cum constată
N. Popea şi mai tîrziu istoricul S. Dragomir, după 30 de ani, amănun
tele s-au şters din memoria lui S. Balint, fădnd loc elementului legendar13. Cu spiritul său istoric atît de pătrunzător, S. Dragomir în'Clina să
considere corect raportul lui Şaguna, dar nu cunoştea pe atunci faptul
că acel raport era conformat tocmai de însemnările autabiografke ale
Ecaterinei Varga.
în fine, S. Ba'lint mai relatează că în procesul lor, ,cele trei comune
nu se sprijineau doar pe Ecaterina Va:nga, ci, în anul 1846, au încheiat
şi un contract cu avocatul Alexandru Bohăţel ca ·să poarte procesul. Al.
Bohăţeil, pentru a le apăra interesele moţHor, a mers şi el La Viena, 'în
faţa împăratului Ferdinand, însoţit de doi delegaţi ai comunelor împrocesuate. Deplasarea sa făcîndu-se în martie 1847, după arestarea Ecaterinei Varga, se pare că el a intervenit şi ,pentru eliberarea acesteia 14 .
La scurt timp după articolul lui S. Balint va apare O lacrimă fierbinte a lui Iosif Sterca Şuluţiu, continuată cu Memoriul său, apoi, în
1879, Biografia lui Şaguna scrisă de N. Popea şi în 1889 Memorialul lui
Şaguna de acelaşi autor.
1

11
Transilvania, IX, 1876, nr. 2, p. 13-16. Scurtă descriere a unor evenimente
întîmplate în munţii apuseni ai Transilvaniei, cu comunele Bucium, Abrud Sat şi
Cărpiniş, începute în a. 1837 în luna lui iuliu şi continuate pînă în 1847.
12 P. 652-661.
13
S. Drag om i r, Studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din
Transilvania în anii 1848-49, V, p. 86.
14
Transilvania, loc. cit.; Cf. T 6 t h Z o 1 ta n, op. cit., p. 325.
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Odată cu aceste scrieri în care Ecaterina Varga ocupa un loc mai
mult sau mai puţin însemnat, va ,începe o ,polemică ce va dura mai mulţi
ani. De fapt, prin această polemică va ajunge Ecaterina Varga cunosc.:ută mai bine în afara Munţilor Apuseni. Cu toate acestea, nici vechea
i>storiografie românească, nici cea nouă nu i-a consacrat Ecaterinei Varga
pînă acum vreo lucrare monografică, deşi nu au lipsit voci care să o
solicite. Reproducînd în Viaţa un fragment dintr-o conferinţă a lui B. Şt.
Delavrancea, ţinută în 1894, despre drepturile şi răscoalele poporului român din Transilvania, Al. Vlahuţă îi c:ere acestuia să scrie biografia
Ecaterinei Var:ga, a lui Avram Iancu şi a tribunilor săi1 5 •
III. Nici documente despre viaţa şi activitatea Ecaterinei Varga nu
s-au publicat prea multe. N. Popea, în Memorial 16 va da la lumină 28 de
documente care se referă însă şi la prima misiune de împăciuire a lui
Şaguna în Munţii Apuseni, cuprinzînd cîteva scrisori oficiale ale guvernutorului Transilvaniei, Teleki J6zsef şi ale cancelarului aulic Jo'Sika
S;:imuel.
Pe baza acestor documente, începuse N. Popea în biografia lui Şa
guna să rectifice une'le afirmaţii eronate ale lui Balint şi apoi ale lui
Iosif St. Şuluţiu.
Alte documente privind pe Ecaterina Varga au mai fost publicate
mai tîrziu, în Jimba maghiară, de către arhivistul Kiss Andras 1i. Menţio
năm aici şi cele cîteva chitanţe ,publicate în 1951 sub titlul: Noi documente în legătură cu arestarea Ecaterinei Varga 18 • Chitanţele constituie
confirmările plăţilor legate de cheltuielile de deplasare care au avut loc
cu ocazia arestării Ecaterinei Varga. Una dintre ele, este de-a dreptul
surprinzătoare şi cu toate acestea a trecut neobservată de către cei ce
uu scris despre Ecaterina după 1951. Este vorba de chitanţa de primire
a 40 monede de argint de către Pogany Gyorgy, care, aşa după cum aprecia Erdelyi Hirad6, a avut rolul principal în această arestare, aceşti
bani fiind încasaţi de la vicejudele din Bucium, Nicolae David, pe baza
or:dinelor superioare „pentru deplasarea ce-am făcut-o timp de opt zile
la Bucium pentru îndepărtarea Caterinei Varga" 19 • Chitanţa este interesantă nu atît pentru suma substanţială primită de Pogany, cit mai ales
pentru faptul că ea a fost ridicată în ziua arestării (18 ianuarie 1847!).
Acest fapt, neconsemnat pînă acum în vreo lucrare despre Ecaterina.
vine să confirme atît raportul lui Şaguna din 20 ianuarie 1847, cit şi
însemnările autobiografice ale Ecaterinei Varga, care infirmă totodată
aserţiunile ulterioare cu pri\·ire la o răpire fulgerătoare.

"' V. Nete a, Pe drumul unităţii naţionale, Bucureşti, 1975, p. 199.
ii; N.
Popea. Memorialul arhiepiscopului şi Mitropolitului Andrei baron de
Şaguna sau luptele naţionale-politice ale
românilor, 1846-1873, I, Sibiu, 1889,
p. 9-34.
17 Korunlc, I, 1957, nr. 12, p. 1638-1642.
18 Studii, Revistă de istorie şi filozofie, an, 4. I, 1951, p. 223-227.
19
Ibidem, p. 224.
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Textul ce însoţeşte cele 5 chitanţe (semnat V.V.) nu comentează
această împrejurare decît prin ,,'lăcomie"; în rest, el nu are valoare ştiin
ţifică.

IV. La 1877, scrierea cu caracter memorialistic a lui Iosif Sterca
Şuluţiu, O lacrimă fierbinte, tratează pe scurt situaţia din Munţii Apuseni şi rolul Ecaterinei Varga. După ce dă o relatare succintă a misiunii
de împăciuire la care partici1pa Şaguna, atribuie şi el iniţiativa arestă-rii
Ecaterinei autorităţilor nobiliare, spun:înd: ,,Aşiu dară. spre a o potea

aresta, auctoritatea veni la ideea unui plan strategic". ln acest prim vohun, Şuluţiu nu se declară încă pe faţă duşman al lui Şaguna; deşi nu
accentuează faptul că Şaguna a participat la această misiune din ordin,
subliniază totuşi „resemnarea" de care a trebuit să dea dovadă vicarul.
lnainte de a trece l,a memorialistica polemică a lui Iosif St. Şuluţiu,
trebuie să amintim şi cele cîteva cuvinte de simpatie pe care I. Ciurileanu le rosteşte despre Ecaterina Varga. A fost o „bravă femeie", spune
fostul tribun al lui Avram Iancu, care „In mijlocul acestui popor viteaz"
l-a îndemnat să nu renunţe l,a drepturile sale. Scena arestării Ecaterinei este însă schematică 'Şi se vede că nu a avut informaţii înafara celor publicate de S. Balint. In concluzie, apreciază Ciurileanu, Ecaterina
Varga a jucat şi ea un rol însemnat în pregătirea spiritelor ,pentru revoluţie20.

Observaţiile critice formulate de N. Popea în biografia lui Şaguna
nu au fost făcute de fapt cu scopul de a dec'lanşa o polemică, ci erau
aprecieri moderate, făcute cu mult simţ ştiinţific. El arată că cei ce au
scris despre Şaguna şi Ecaterina Varga, nu au încercat !.Să pătrundă mai
adînc în miezul acestei probleme ipolitice, rămînînd la nivelul obişnuit
al întîmplărilor de fiecare zi2 1 • După ce Popea acceptă că fo linii generale Balint scrie „destul de bine", totuşi din pricina timpului scurs, unele
fapte „nu se descriu întocmai după starea lucrului•' 22 •
În versiunea lui S. Balint textul sună astfel: ,,Eşind din biserică,
[Şaguna n.n. G.N.] îi 1 întrefbă cum stau cu procesul cu Fiscul. Oamenii spun, că procesul cur,ge. AJpoi cere să vadă documentul care fiind
la Ecaterina Varga, poporul o îndeamnă pe Ecaterina Varga să meargă
la Şaguna să-i sipuie. Doamna se apropie cu încetul, pînă dinaintea porţii parohului Suciu, unde liîngă o sanie cu patru cai stătea vkariul Şia
guna şi vice comitele Pogany Gyuri. Apropiindu-se doamna Var,ga Catarina de sanie, vicariul schimbă cu dînsa 3-4 ,cuvente în limba maghiară, după aceea îi zice să se suie în sanie. Dînsa nu voia. Atunci o
apucă şi o aruncă în sanie. Se aruncă şi vicariul cu vice 'comitele, şi
fiind caii prinşi, strigară: Hajcsad Iantsi (Mină Ioane). Atunci cei patru
cai sirepi, numai sbura pe ,calea cea de sanie e,ară poporul care sta cam
20
I o an Ciur i Ie anu, Fragmente istorice din anii 1848-49, Bucureşti, 1887,
p. 3-13.
21
N. Pop a, Arhiepiscopul şi metropolitul Andrei baron de Şaguna, Sibiu,
1879, p. 191.
22
Ibidem, p. 194.

https://biblioteca-digitala.ro

Gelu

122

Neamţu

8

în depărtare cam de 100 de paşi încremeni şi sta uimit, şi numai doi
tineri strigară: Nu lăsaţi bată-vă Dumnezeu, că iată, duce pe doamna
noastră. Îns:1 sunia nu se mai vedea, căci trecu ca fulgerul către Zlatna,
unde şi sosiră în aceeaşi zi de timpuriu"~:i.
Descrierea lui Iosif Sterca Şuluţiu din 1877 este sensibi,l diferită:
„Sosind el acolo, [Şaguna la Isbita - n.n. G.N.], poporul i-a făcut
loc. Intrînd în beserică, s-a făcut sgomot, ,căci toţi îşi îndreptară privirile într-acolo, întrebînd unii pe alţii, că cine sunt acei străini. Au nu
vedeţi răspunseră unii, că acela cu sînta cruce pe peptu e v1ădicul nostru. După ce eşiră oamenii din beserică, vicarul general schimbă cîteva
vorbe ,cu oamenii apoi şi cu Catarina Varga, care se afla de faţă, apoi
o luă de braţ. Atunci poporul începu să zi'Că: ,,Uită-uită, vlădica nostru
a dat în vorbe cu doamna noastră! Uite-uite, au luat-o de braţiă! Auzi
ce-i zice, ,,poftiţi doamnă în sania mea, mergem cu toţii la părintele;
va fi timpul prînzului, poftim". Doamna după puţină rezistenţă s-a pus
în sania cu 4 cai şi a plecat, după ea vicecomitele cu altă sanie, apoi
tatăl meu şi fratele meu Dionisie, pe cari anume i-a poftit păr. Şiaguna
ca să-l însoţiască în acel voiagiu, •cărora numai atunci li-a des~operit
planul ce-l avea cu Catarina Var,ga, cîrud era să plece săniile din lsbita
îndărăpt către Aburd, va 1 să zică, dnd au eşit din biserică. Poporul au
aplaudat, s-a dat la o parte, a făcut loc. - Măi! dară săniile merg ca
fulgerul, au trecut de ca sa părintelui. Uitaţi-vă oameni buni, doamna
noastră s-a redi'Cat IÎn sanie, vrea să sară afară, vlădica o ţine încleştată.
Auziţi cît a strigat: ,,Nu mă lăsaţi fraţilor!" Trădare! în momentul acela
a resunat din mii de guri trădare! trădare! [Erau maximum 700 - n.n.
G.N.]. Era o confuziune cumplită, unii au fugit după arme, alţii după
călăriile lor, alţii pe jos s-au aruncat după sanie, dară toate în deşert,
căci saniile s-au dus ca fulgerul, iară poporul a rămas uimit, părea că
s-ar fi deşteptat dintr-un vi s" 24 .
în chestiunea cheie, disputată, arestarea &aterinei Varga, N. Popea, pe baza raportului soris de Şaguna .a treia zi de 1a eveniment arată
că ,, ... încît pentru prinderea femeiei Varga Catarina, apoi iarăşi se
vede a fi indus d-sa în eroare, •căci nu afară, ci în biserică vorbi el, Şa
guna, cu numita femeie, după cuvîntarea ce o ţinuse poporului, şi iarăşi
nu el, cum zke d. Balinth, ci doi inşi, vicecomitele şi judele procesua'l
(szolgabiro) au scos pre Varga Catarina din biserică şi o au dus la sanie"25. Faptul că la o simplă apostrofare a 1lui Şaguna, Siimeon Ţandră
Pitac renunţă să mai oprească sania, este interpretat de Popea ca fiind
o dovadă de „mare încredere la popor".
Prestigiul şi ....l cîşUgase - spune Popea - prin cuvîntările şi exiplicaţiile ce 'le dăduse despre procesul lor, precum ,şi pentru asigurarea,
că el va face tot ce-i va fi posibil ,pentru a-i ajuta la proces. Şaguna
îi mai asiigura că va obţine mai multe de la regim pentru ei decit această
1

1

ia S. B a I i n t, op. cit., p. 16.
24 I os i f Ş t. Ş u Iuţi u, O lacrimă fierbinte, p. 43-44.
i 5 N. Popea, Arhiepiscopul şi metropolitul .. ., p. 194.
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femeie ce ar putea aduce pe capul lor execuţia militară, care i-ar „nenoroci şi ruina ,pentru toată viaţa 1or" 26 •
Asupra pericolului execuţiei militare, A. Şaguna i-a a\·ertizat încă
din prima sa călătorie în Munţii Apuseni, cînd numeroşi ţărani acceptaseră să reia efectuarea slujbelor. Despre această primă călătorie a lui
Şaguna în munţi, Grigore Mihali, pe atunci preot în Zlatna, îi împ[1rtăşeşte cîteva impresii lui George Bariţiu: ,,Adecă acestaşi, umblînd în
zilele trecute aici la Bucium, pe unii i-au îndulcit cu vorbe bune, pe
alţii i-c.1u înfricoşat ,cu asprimea. Apoi nu !SÎnt cari să-şi bată mult capul
cu lucruri publice, dacă a lor cele private le merg binişor" 2 î.
Argumentul execuţiei militare tră,gea 1desigur mult în cumpana,
avînd în vedere că amintirea a ceea ce s-a petrecut în 1837 era încă
proaspătă.

Sw~pidunea care a planat multă vreme asupra lui Şaguna că ar fi
ademenit-o pe Ecaterina cu vorbe bune să se apropie de sanie 28 nu are
temei real, deoarece atunci cînd Şaguna consemnează în raportul său că
a aflat de bine a lăsa să ·se dtească de către vicecomitele Pogany mandatul lui Teleky, guvernatoTul Transilvaniei, din 14 noiembrie 1846, însem:rn de fapt citirea mandatului de arestare. El le spune deschis, ,,verde", ţăranilor adunaţi, că E)caterina Varga va fi luată, pentru a fi trimisă în patria ei (se credea că este din Ungaria).
în ceea ce priveşte pretinsul act de forţă a lui Şaguna de a o prinde
şi arunca ffn sanie pe Ecaterina VaTga, nici aceasta nu corespunde realităţii. Raportul lui Şaguna, 'înregistrează astfel acest moment: ,, ... am
luat cu mine din biserică ,pre revoltătoare ducînd-'O de braţ domnii vicecomite şi jude procesual, şi aşa urmîndu-mi mie cu ceilalţi ,preoţi şi
oficiali camerali, fără de a fi :contrazis [de] un suiflet de om pentru că
toţi au fost sunprinşi şi în clar, faţă de lucrurile acestei muie'I'i. Şi aşa
suindu-mă de-a dreptul rîn sania mea, am luat lingă mine pre domnul
vicecomite şi pe Varga Catarina şi numai atunci s-a auzit o voce două
din popor: nu lăsăm ,să ni se ducă muierea ... " 29 •
Pentru aceia care ar ,avea -rezerve faţă de veridicitatea raportului
lui Şaiguna 30 , reproducem mai jos, prOIJ)Tia mărturie a Ecaterinei Varga:
„Dar pentru că din cauza mulţimii domnul vicar - episcopal nu m-a
putut aduce de mînă, luînd-o înainte, a spus să-i urmez persoana. Ast26

Ibidem, p. 195.
George Bariţ şi contemporanii săi, III, Bucureşti, 1976, p. 88.
28
S. D r a g o mi r, Studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din
Transilvania în anii 1848-49, V, Cluj, 1946, p. 86.
9
"
N. Popea, Arhiepiscopul şi metropolitul .. ., p. 201.
30
ln 1955, istoricul maghiar T6th Zoltăn, îşi exprima şi el îndoielile, în cartc;i
sa, Mişcările din Munţii Apuseni pînă la 1848, la pagina 317: ,,După relatările lui
[S. B~lint - _n.n.ţ, î~tîJnir-ea dintr~ Şagu~-a ~i Ecaterina a a,vut loc în faţa casei
paro~1a)~, nu m b1s~n;!a. _Şa~~na. afiŢmă ca pnnderea ei s-ar fi petrecut în mijlocul
f:1Ulţ1m11 ad_unate, far~ ~a ~1 mh!111p11!at :'reo rezistenţă. Fireşte, e1 căuta să-şi pre~

7

z11~.te rolul mtr-c:i l~mma cit mai placuta autorităţilor. Este mult mai probabil că
prinderea Ecaterme1 Varga s-a făcut aşa cum arăta Balint".
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fel spectubilii domni vicecomite şi judele nobiliar ieşind din biserică,
m-au dus la sălaşul lor, iar de acolo luîndu-mă în sania lor, m~au dus
prima dată la Zlatna, de acolo 'la Ighiu, iar de la Ighiu în temniţa de
la Aiud iŞi de atunci sint in acest loc sinistru" (Aiud, 4 februarie 1847) 31 •
Semnificativă este şi însemnarea Ecaterinei, în care aceasta recunoaşte că i s-a 'Citit ordinul superior de arestare, ceea ce a determinat-o
să încerce a părăsi bi serica, dar, adaugă ea, vicarul „m-a împiedecat.
sornindu-mă să-l urmez; de acolo am fost dusă la casa preotului din
[Bucium-]Izbita, iar aipoi aci, la Aiud" 32 •
Iată deci dovada cea mai clară că raportul lui Şaguna a fost întocmit foarte exact. Astfel se şi explică cum a -reuşit Pogany Gyorgy să
ridice banii de 'la Nkolae David, tocmai în ziua arestării Ecaterinei33,
precum şi faptul că de la biserică E. Varga şi cu cei eare o însoţeau au
poposit în casa preotului din [Bucium] Izbita.
Aici ar fi locul ,să rememorăm pe scurt şi modul în care a ajuns
Şaguna să ia parte la o misiune atît de ingrată. Faptele stau astfel: în
audienţă la baronul J6sika Samuel, cancelarul aulic al Transilvaniei la
Viena, unde Şaguna s-a dus să prezinte mulţumiri monarhului pentru
numirea sa ca vicar general al eparhiei vacante ardelene, acesta i-a cerut să caute a-şi aduce la supunere şi ascultare pe noii săi enoriaşi din
Munţii Apuseni, deoarece în caz contrar ,, ... va trimite asupra lor execuţiune militară, care ar trage triste urmări după sine" 34 • în fine, prin
scrisoarea guvernatorului Transilvaniei, groful Teleki J6zsef, din 14 noiembrie 184,6, care era de faipt şi mandatul de arestare, acesta îl „somează" pe Şaguna a-i lămuri ipe ţăranii din cele trei comune cunoscute să o predea pe Ecaterina Varga autorităţilor civile 3;;_
Aici, cei mai mulţi autori folosesc tot soiul de eufemisme: ,,Şaguna
a fost invitat" 36 , ,,J6sika îi dă mandat" 37 etc. Nimeni nu a sesizat însă
presiunea la care a fost supus Andrei Şaguna. Şi în condiţiile Transilvaniei feudale la 1847, pentru cine cunoaşte cum erau priviţi românii,
fie laici, fie din cinuri bisericeşti, este de neînchipuit ca un proaspăt numit vicar român să refuze a lua parte la o mi1siune impusă de cancet,rul J 6sika, ori de groful Teleki. Vicarul ,general era în ul Urnă analiza
un executant ca oricare a'lt funcţionar al Guberniului Tmnsilvaniei. Nu
primesc episcopii Lemeni şi Şaguna, la 1848, ordine din partea Guberniului, în care sînt „somaţi" să liniştească ţăranii români şi să interzică
preoţilor să participe la adunările revoluţionare româneşti? 38
1

Andras, op. cit., p. 1641-1642. Originalul în limba maghiară (ArhiCluj-Napoca, Fond Direcţia minieră, an 1851, nr. 3-142, ad. 4. Tr<icluAndra.s).
An d ras, Szelid t:allatas, în Utunk, XXXII. 197î, nr. 35. p. 5.
Studii. Revistă de istorie şi filozofie, II, 1951, p. 224.
N. Popea, Memorialul arhiepiscopului şi metropolitului .. ., p. 8.
Ibidem, p. 19.
T 6 t h Z o 1 ta n. op. cit., p. 307.
V. Chere st e şi u, op. cit., p. 146.
Ret•oluţia din 1848-49 în Transilvania, vol. II, cioc., nr. 3, (în manuscri:.).

31
Kiss
vele Statului
cerea lui Kiss
3
< Kiss
33

H
35
JG
37

38
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Fără îndoială că participarea sa la arestarea Ecaterinei nu era deloc vrednică de laudă i(cum ,spunea şi I. Lupaş), deşi el a încercat să
evite o represiune sîngeroasă şi nimicitoare pentru ţăranii români, dar
de aici şi pînă la a afirma că Şaguna a „primit cu bucurie" o asemenea
misiune, cum insinuează Iosif St. Şuluţiu, este deja o atitudine de rea
credinţă pe care, de altfel, o va condamna şi G. Bariţiu în po'lemica de
mai tîrziu.
Desigur, ar fi fost o ca'le de a nu lua parle la această acţiune, dacă
Şaguna ar fi refuzat-o pur işi ·simplu, dar cum va spune atît de pL:istic
Bariţiu în Istoria sa, între atîţia aspiranţi la scaunul episcopesc, s-ar
fi găsit pînă la urmă cineva să o facă . .,Ce e drept, aceasta nicidecum
nu era vreo misiune honorifică - mai od,rngă Bariţiu - dară prin cîte
umiliri nu trecuseră pînă atunci prelaţii bisericii răsăritene" 3 !i_
Nu avem dreptul. în cazul în care respectăm obiectivitatea, să neglijăm nici justificările aduse de A. Şaguna, mai ales atunci cînd am
putut constata că mărturiile sale corespund realităţii existente. El a
recunoscut că această misiune a fost o grea problemă pentru el, pricinuindu-i multe griji şi necazuri. Şi-a exprimat apoi şi convingerea, nu
lipsită de previziune, că „multe ,se vor mai scrie şi vorbi şi în viitor în
uceastă afacere", dar el se simte liniştit în conştiinţa sa. N-a putut lucra altfel, deoarece după calculele sale, dacă n-ar fi intervenit şi el în
această cauză de mare însemnătate „avea desigur să urmeze o catastrofă, poate chiar o revoltă din cele mai înfricoşate şi mai nenorocoase
pentru poporul nostru din munţi, şi poate chiar pentru naţia noastră
întreagă ... " 40 . Şi 'În comp1etarea acestei idei, biograful său întreabă
ce ar fi făcut moţii, dacă ar fi fost loviţi de o execuţie mi'litară, mai
îngrozitoare decît cea din 1837. ,,Mai avut-ar fi moţii voe şi curaj să se
ridice şi să se pună în frunte, şi Iancu să-i provoace la luptă?" Slăbirea
moţilor la 1847, ar fi avut rezultate negative generale pentru revoluţia
românilor din Transilvania în 1848, sugerează N. Popea 41 • Faptul că s-a
ocolit o represiune aspră, o spunea clar şi G. Bariţiu, arătîn'd că prin
intervenţia lui Ş.aguna s-a evitat, dacă nu chiar o „horiadă sîngeroasă" 42 ,
in tot cazul, cruzimi asemănătoare celor din 1837. Că o pustiitoare represiune ar fi avut 'loc o ,spun cu toată seriozitatea însăşi autorităţile
camerale încă la 5 februarie 1845. Îndemnînd autorităţile politice să o
aresteze pe Ecaterina ,se declară că localităţile respective, sînt impinse
in caz că nu se iau mă1suri ,,,în mod necesar spre o nouă represiune rnilit::iră, care ar 'Însemna distrugerea lor totală" 43 •
Privindu-se mai des doaT o anumită faţă a lucrurilor, s-a trecut
sub tăcere faptul ,că in dhi,ar raportul său din 20 ianuarie 1847, Şaguna,
respectîndu-şi 1promi,siunile făcute sătenilor, so'licită guvernatorului Te1

39
40
41
t2
43

G. Bari ţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei ... , I, p. 664.
N. Popea, Memorialul ... , p. 34.
Ibidem, p. 36.
G. B ari ţi u, op. cit., I, p. 662.
T 6 t h Z ol t â n, op. cit., p. 293.
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leky, ca prin inifluenţa însemnată pe care o avea să ia măsuri pentru
înlesnirea vieţii moţilor şi să mijlocească „dezlegarea cauzei de sub întrebare a colonilor fiscali, ca şi poporul să vază şi ·să cunoască şi în
fapt urmările cele 6a'lutare ale ascultărei sa'le .şi ale purtărei amăsurat
legilor ... " 44 •
Cea de-a doua intervenţie a lui A. Şaguna în favorul moţilor n-a
fost pomenită niciodată ca un efect al întîmplărilor din munţi de la
1847. Aceasta a avut loc în 1848, după venirea sa de la Innsbruck, în
timpul popasului pe care l-a făcut la Pesta, împreună cu Cipariu, Dunca,
Bran, lghianu şi Dimitrie Moldovan. Acolo, a intervenit cu deosebire
(alături de ceilalţi) pentru eliberarea „muntenilor noştri 'de sub tratamentul ilegal al amploiaţilor camerali". La această acţiune a participat
şi avocatul Petru Dobra, care se afla şi el la Pesta, trimis „din partea muntenilor noştri ,(din Munţii Apuseni) spre apărarea lor" 45 • Iată
aşadar, cum nobila cauză pentru care a luptat Ecaterina Varga a fost
preluată în timpul revoluţiei de către o altă personalitate puternică, de
Petru Dobra. In fine, un alt aspect important - credem noi - a mult
disputatei sale ,partidpări la arestarea Ecaterinei, ignorat în bună parte
de istoriografia noastră, este preţuirea sa faţă de Ecaterina Varga, exprimată public, ,precum şi faptul că, deşi a încercat să-şi justifice participarea, n-a considerat-o totuşi, în 6ine, ca pe un merit. Vestejind
îmbuibarea şi laşitatea fostului regim feudal nobi'liar maghiar al Transilvaniei, la dieta românească de la Sibiu din 1863, Andrei Şaguna spunea: ,, ... aristocraţia [cu) cît a fost mai bogată, şi cu cît a avut iobagi
mai mulţi, cu atJît au fm,t cu frică mai mare şi cu atit trebuia să ţină
în ţară cătane mai multe, că ştia că iobagii nu le fac lor servicie feudale după o convingere morală"; arată apoi ,situaţia „confuză" în care
i-au ţinut ani în şi-r autorităţile pe munteni, şi privind ironic faptul că
el ca preot a fost trimi1s 6ă facă „rîrudul cel bun" pentru prestaţiile f eudale, adaugă: ,,şi ce e mai mult, au fost în mij'locul lor o femeie unguroaică (Catherina Warga) care a avut o mai mare putere decit tot
comita tul Albei inferioare şi dedt tot oficiolatul cameral ... " ... .,Nici
comitatul, nici oficiolatul n-a ,putut prinde rpre muierea aceasta" 46 •
Vorbind în public despre Ecaterina şi pe tonu'l unei preţuiri intrinseci a tăriei sale morale, exprimă, credem, consideraţie şi atestă faptul
că ,Şaguna a intuit acum la 1863 poziţia justă de pe care a luptat Ecaterina pentru drepturile moţilor, şi că ţinea să i se cunoa'Scă această pă
rere. Din participarea la arestarea Ecaterinei, el n-a dorit să-şi facă în
nici-un fel vre-un merit, foipt confirmat de către Ilie Măcelariu într-o
scrisoare către G. Bariţiu, unde nota următoarele: ,,După sinodul eparhiei mă voi apuca de culegerea datelor ce mi-ai cerut. Dacă-mi va suc1

şi metropolitul ... , p. 201.
Memoriile arhiepiscopului şi mitropolitului Andrei Şaguna din anii 18461811, Sibiu, 1923, p. 22,
46
Diuariu stenografic al dietei transilvane conchiamate la Sibiu pre 1 iuliu 1863
prin prescriptu prea înalt, Sibiu, 1863, p. 70.
44
4

N. Popea, Arhiepiscopul
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şi o copie din d~ploma răposatului mitr[ opolit], în care
pozitiv că se aminteşte arestarea lui Cath[arina] V[arga] ca un merit
eminent. însuşi cu rălposatul Ş[aguna] vorbisem odată, că ar [fi] bine
să-şi publice diploma", dar acesta i-a răspuns că ar face-o dacă nu s-ar
aminti acolo despre Ecaterina Varga 47 • !O'sif St. Şuluţiu, .care auzise şi
el despre această converisaţie a lui Măcelariu cu Şaguna, o interipretează
ca şi cwn mitropolitului i-ar fi fost „rru;;ine de acea fa:ptă" 48 care în
diploma de acordare a crucii Leopold este trecută ,între merite.
In încheierea acestei încercări de comparaţie şi de critică a principalelor izvoare cu privire la controversatele relaţii Şaguna - Varga,
Şaguna Autorităţi, Şaguna Popor, pentru o mai bună înţelegere
de ansamblu a acestora, cel mai potrivit lucru pe care l-am putea face,
ar fi să oferim acum cititorului, acea caracterizare densă izvorîtă dintr-o adîncă ştiinţă şi cunoaştere a vieţii şi activităţii lui Şaguna, pe
care a dat-o in urmă cu cîţiva ani, academidanul Şt. Pascu: ,,Prin activitatea sa neobosită, prin calităţile sale intelectuale şi prin cele diplomatice, Andrei Ş,aguna 1s-a impus, ca una dintre personalităţile marcante
ale vieţii publice româneşti din Transilvania dintr-o lungă perioadă de
timp. Mai ales în ,perioada 1848----'1868 Şaguna a fost deosebit de activ
atît pe tărîm politic, cit şi cu'lturail. Era socotit şi de curtea din Viena
ca un reprezentant de seamă şi de încredere al românilor din Imperiul
habsbur,gic. Şi într-adevăr era de încredere, slujea cu devotament interesele habsburgilor. [ ... ] A făcut-o din convingere? A făcut-o din oportunism? A fost încredinţat că o asemenea colaborare cu Curtea din Viena
este spre binele românilor din Transilvania? Sînt întrebări cari nu sînt
ill?Or de descifrat, iar ră5;punsul nu este uşor de rformul,at. Din ,propriile-i
mărturisiri ar rezulta că epi1
scopul şi apoi mitropolitul .Şaguna o făcea
din convingerea că, astfel, serveşte interese'le naţionale ale poporului
român. Fireşte trebuie alăturată acestei explicaţii şi o alta, şi anume
conştiinţa că-şi slujeşte propriile interese pe care nu le-a neglijat niciodată. Nu trebuie emis în sfîrşit, dintre explicaţiile acestei activilăţi şi
o mîndrie personală care i-a fost proprie din tinereţe pînă la moarte.
Conjugînd toate aceste aspecte se găseşte explicaţia veridică a ce.Jar mai de seamă acţiuni întreprinse ide Şaguna. Fie că optăm pentru
una sau alta dintre eXJplkaţii, ca fiind cea care a tras cu mai mu1tă
greutate în cumpănă în momentul unei acţiuni oarecare, trebuie să recunoaştem că activitatea lui Şaguna a avut rezultate pozitive atît pe
teren naţional, cît şi şcolar ,şi bisericesc" 4 n.

cede, voi :lua
ştiu

~ B.A.RS.R., Msi. rom. nr. 997, f. 92: Ilie Măcelariu către G. Bariţiu. Sibiu,
4 aprilie 1874.
48
Partea a III-a din Memoriul lui Iosif Sterca Şuluţiu de Cărpeniş, Sibiu,
1880, p. 32.
49
ln prefaţă la Kieith Hitchins, Studii privind istoria modernă a Transilvaniei
Cluj, 1970, p. 6-7.
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V. Una dintre cele mai vii polemici pe marginea evenimentelor din
Apuseni de la 1847 a avut loc între G. Bariţiu şi Iosif Sterca

Munţii

Şuluţiu.

Mişcarea moţilor a fost tratată de către G. Bariţiu întîi în primul
volum al Părţilor alese din istoria Transilvaniei 50 , în 1889, cum am mai
arătat; aici se reproduc artico'lul lui S. Balint, insoţit de unele comentarii din care am mai menţiona doar acela referitor la faptul că în Tran~ilvania, trimiterea unui înalt prelat într-o misiune de împăciuire era
un lucru obişnuit. Aşa s-a întîmplat - spune Bariţiu - cu episcopul
Ghedeon Nichitici la 1784, cîn:d a fost trimis să liniştească Zarandul, la
fel în 1831, episcopul Vasile Moga şi vicarul Caian au fost „minaţi"
în comitatul Turda şi Cluj cu „oridin strict" de a împiedica poporul să
se răscoale ş.a.
G. Bariţiu tot în acest subcapitol încearcă ,să răsipundă celor ce-i
reproşau lui Ş.aguna că a participat la acea acţiune cu scopul de a cîş
tiga scaunul episcopal, demonstrînd că, din moment ce cancelarul J6sika
l-a chemat ca vicar general, înseamnă că era dintr-un-ceput destinat
acestei înalte funcţii eclesiastice.
Fără îndoială, 'Că pusă astfel problema, G. Bariţiu are perfectă dreptate, dar dacă împingem cît de cit analiza lucrului mai departe şi ne
întrebăm dacă în cazul unui refuz, Şaguna ar mai fi fost desemnat ca
episcop, răspunsul nu poate fi decît negativ.
Spiritul în care şi-a redactat acest subcapitol este rezervat faţă de
Ecaterina Varga şi cu înţelegere pentru A. Şaguna. Este totuşi o lipsă
a lui Bariţiu ,că nu a văzut suficient de clar poziţia justă a Ecaterinei.
însă în ce priveşte a:prederile făcute la adresa lui Şaguna, aceste sînt
obiective şi demne de luat in considerare, mai ales cînd este de notorietate publică, că relaţiile dintre Bariţiu şi Şaguna au fost uneori extrem
de încordate, neli,psind chiar stările conflictuale.
Mărturisind că ia cu greu condeiul în mînă, Iosif Sterca Şuluţiu
într-un articol din Gazeta Transilvaniei 51 îi cere lui G. Bariţiu să-şi rectifice într-o viitoare ediţie unele greşeli strecurate în subcapitolul pri~
vitor la Ecaterina Varga.
Motivul real al întimpinărilor aduse de Iosif St. Şuluţiu era nemulţumirea că Bariţiu nu i-a acordat o mai mare importanţă Ecaterinei.
Tatăl său Ioan Şuluţiu şi fratele său Dionisie Şuluţiu luaseră parte la
arestare şi avea pretenţia de a fi informat cu ,privire la această acţiune.
Importanţa Ecaterinei Variga a fost mult mai mare decît acceptă
Bariţiu, spune Şuluţiu, deoarece Jakab
Elek, F-riedenfeHs, guvernatorul Teleki, comandantul suprem militar baronul Puchner şi alţii, au recunoscut ,, ... marele pericol ce ameninţă pe nobilimea maghiară, res-

,,o G e o r g i e Ba r i ţi u, Părţi alese din istoria Transilt•aniei pre două sute
de ani din urmă, I, Sibiu, 1889, p. 652-664.
1
"
Gazeta Transilvaniei, LII, 1889, nr. 173, p. 1-3
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pective sistemul feudal, din partea acelei femei, c.:ire-~i pusese în gînd
ştergerea sclaviei în ţara întreagă";;:?_
în avîntul său polemic Şulu\iu este tentat însă a supraevalua ro:ul
Ecaterinei şi nu \·orbe~te ,şi despre ţăranii romfmi pe a c{i.ror forţă şi
sete de dreptate se baza de fapt tăria Ecalerinei Varga. Bari\iu îi va
atrage atenţia ca răspuns la acest punct de vedere, că de fapt activitatea Ecaterinei Varga se limita la apărarea drepturilor ce1or trei comune
şi nicidecum la întreaga ţară.
Iosif Sterca Şuluţiu face o interesantă menţiune, din păcate fa.ră a
aduce dovezi, despre unele relaţii ce ar fi existat între Ecaterina Varga
şi Avram Iancu; idee exprimată destul de confuz: ,,Apoi este un secreL
public că în timpul din urmă Iancu stătea la spatele Varga Cc1talinei''.
Răspunsul lui G. Bariţiu a fost plin de indignare: ,,O ce compliment profon făcut memoriei meritatului nostru confralc!";;:i_
Pentru a-i putea Teplica mc1i documentat lui Şuluţiu, G. Bariţiu
adună intens material referitor la evenimentele din munţi, de la cei
ce ar fi putut să-i ofere informaţii. Putem cita în acest sens scrisoarea
lui Rubin Patiţa care îi pune la dispoziţie un document de-a lui Al. St.
Şuluţiu. în scrisoarea sa Patiţa vedea însă problema activităţii Ecaterinei dintr-un unghi exclusivist, condamnînd pe cei ce caută sfat şi
ajutor la străini 54 • Şi I. Raţiu comunică lui Bariţiu că l-a întrebat personal pe fratele lui Iosif Ste!'ca Şuluţiu ce ştie despre arestarea &aterinei Varga: ,,La care ,a mea întrebare, domnul Dionisie Sterca Şuluţiu
mi-a răspuns, cum că la actul arestării acelei femei misterioase c1 fost
de faţă şi tatăl său şi dînsul " 55 •
Din păcate, "În volumul doi, spre deosebire de volumul întîi al Păr
ţilor alese, G. Bariţiu, iritat de exagerările lui Iosif Steroa Şuluţiu, consideră în mod eronat locuinţa din munţi a Ecaterinei Varga drept o agentură a avocaţilor maghiari din Aiud, cărora le făcea rost de procese şi
care apoi emu bine plătiţi de ţărani5 6 •
02

I bid-zm.

Geo r g ie Bari ţiu, Părţi alese ... , II, p. 651.
Arhivele Statului Cluj-Napoca, Fondul George Bariţiu, corespondenţă primită, nr. 488-489: Rl'lbin Patiţa către G. Bariţiu, Alba Iulia, 3 mai 1890 (,,Mult
$timate Domnule Bari ţiu! In interesul luminărei în po!emia începută de domnul
I. St. Şuluţiu pentru Varga Catalina şi portarea buciumanilor în tempul acela am
onore a-ţi presenta aici sub ·1. epistola vicarului gr. or. din Bucium-lsbita, George
Suciu în original scris cu cirile şi o copie făcută de mine cu litere strămoşeşti.
Eu de mult păstrez această epistolă - şi aflînd cu cale publicarea ei cu toată
încrederea v-o înmanuez spre a face întrebuinţare de acest document. Nu numai
atunci, dar chiar şi în ziua de azi poporul nostru condus de unii semidocţi îşi caută
ajutoriu şi sfat la străini în cele mai vitale cause ale lui, apoi după ce a cheltuit
o grămadă de bani şi şi-au periclitat causele - apoi vin lai mintea românului cea
de pre urmă".
55
Keith Hit c h ni s, Liviu Mai or, Corespondenţa lui Ioan Raţiu cu
George Bariţiu. 1861-1892, Cluj, 1970, p. 249, (I. Raţiu către G. Bariţiu Turda
53
54

14/V, 1890).
56

'

Ibidem, p. 648.
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Citează în continu„ll'e pe Jakab Elek cu pnv1re la viaţa şi activitatea Ecaterinei, fără să :tduu\ ceva nou, la fel nici despre procesul şi eliber.1rea Ecaterinei Varg:t.
1n partea a III-a el Memoriului lui Iosif Ster,ca Şuluţiu, apărut la
1880 ra o continuare la O lacrimă fierbinte, acesta reia discuţiile despre
Ecaterina, aducînd ca noutăţi în istoriografia românească informaţii referitoare la desele drumuri ale E)caterinei Varga la spanatul camerar
(probabil după cele aflate de Ia tatăl său şi fratele său caTe lucrau acolo), unde ea scotea extrase din arhivă şi cerea unele desluşiri care ar
fi putut folosi c.1 do\·ezi în procesul comunelor.
Şuluţiu citează tot aci cuvintele Ecaterinei prin care îşi exprimă
credinţa că nu se va încerca arestarea ei deoarece n-a „îndemnat pe
nime să omoare, să răpească, nici să dea foc. De cînd este oprit a te
apăra, în contra nedreptului şi a asuprirei ?" 57 •
Constată apoi că istoricii maghiari îi acordă Ecaterinei un rol mult
prea mare: că ar fi avut intenţia de a elibera din iobăgie toată ţara,
că evenimentele din 1848-49 ar fi fost pregătite de ea, ba unii afirmă
chiar că a.r fi avut, ca şi Horea, legături cu Viena 58 •
Polemizează din nou cu N. Popea de data aceasta cu privire la
relaţiile Şaguna-Iancu. Popea spusese că cei doi s-au întîlnit la Blaj
în 3/15 mai 1848 şi Iancu nu i-a reproşat nimic lui Şaguna, pe cind
Şuluţiu susţine dimpotrivă că mai tîrziu, în 27 iunie 1849, ,într-o convorbire, Iancu ar fi spus: ,.Dar ai uitat că în anul 1847, cînd a trimis
regimul maghiar pe Şiaguna ca să prindă pe Vargha Catharina, cum a
abusat acesta ca [şi] cap al bisericei sale, de încrederea poporului?"s 9
Şi tot după ,amintirile lui I. St. Şuluţiu, Iancu ar fi spus odată despre
Ecaterina Varga că ar fi fost „cel mai teribil tribun" 60 • Imaginea este
atît de frumoasă şi de potrivită, încît sîntem înclinaţi să credem că ar
fi o informaţie corectă, icu toate că Iosif St. Şuluţiu e atît de sărac în
precizări şi imprecis 'în memoriile sale. Detaliile scrierilor sale, cum
observă istoricul Pompiliu Teodor, deşi bogate, ele sînt „din cele mai
controversate". Atît Bariţiu, dt şi S. Dragomir, au infiimat numeroase
aserţiuni ale memoirialistului 61 , calificîndu-1 chiar falsificator al i storiei.
Unele dintre mărturiile sale controversate şi inprecise se datorează
poate şi faptului că i s-a pierdut jurnalul de însemnări „prea interesant'' pe care-l purta focă din copilărie, iar amintirile sale le „deapănă
din memorie ... "6 2 •
Dar Iosif Sterca Şuluţiu nu renunţă la polemică, şi nemulţwnit de
,,Yorbele cam apă1sate" ale lui Bariţiu din volumul II al Istorici sale,
publică în iarna lui 1891, o serie de articole, care se întind pe parcursul
1

"

7

58
"

9

60

,a

6

~

Partea a III-a din Memoriul lui Iosif Sterca Ştduţiu . .. , p. 66.
Ibidem, p. 69.
Ibidem, p. 77.
Gazeta Transilvaniei, LIV, 1891, nr. 21, p. 1-'.!.
Pom pi Ii u Te odor, .1lvram Iancu în memorialisticii., Cluj, 1972, p. 36.
I o si f St. Ş u Iuţi u, O lacrimă fierbinte, p. 40.
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a 22 de numere ale Gazetei, sub titlul Din istoria Munţilor Apuseni,
care vor cuprinde numeroase critici la adresa lui G. Bariţiu.
Şi astfel rînceipe etapa a II-a a polemicii. Drept motto al celei de
a doua etape stau cuvintele lui I. St. Şuluţiu: ~~cine ar fi ;putut crede
că va veni o zi cind eu şi domnul Bariţiu ne vom certa în public pentru „Doamna munţilor",► 61 .
Preia aici părerile lui Friedenfells, că Guberniul şi Viena nu ar Ii
putut aduce trupe în Munţii Apuseni pentru a înnăbuşi o eventuală rf1scoală declarată a moţilor! De fapt, execuţia mi'litară a işi fost ordonat:1,
ea a început, dar a fost contramandată înainte de a se realiza efectiv.
Deşi era clar că Ecaterina Varga a slujit interesele ţăranilor români din cele trei comune, şi doar însuşi Şuluţiu ,scrisese în sensul
acesta, totuşi se întreabă şi el la un moment dat: .. cine a pus-o 'la cale?".
lncercînd să dea un răspuns la această falsă prob'lemă, dezvoltă diverse
păreri ale contemporanilor săi. După unii, zice Şuluţiu, a pus-o la cale
camarila de la Viena, ca şi pe Horea. După alţii, ar fi fost instrumentul
partidului liberal maghiar din 1dietă.
Prima părere omite să o discute, deşi dacă aşa ar fi stat lucrurile.
atunci Ecaterina ar fi fost eliberată de imperia'li în 1848-49-50, de
la Alba Iulia. Cu privire La a doua, crede că n-ar fi instrumentul opoziţiei liberale maghiare, deoarece, deşi liberali, totuşi emu în primul
rînd nobili maghiari, iar „agitaţia" Ecaterinei era îndreptată tocmai împotriva nobilimii maghiare şi a autorităţilor fiscului. Este adevărat că
aceşti liberali doreau o uşurare a sorţii ţăranu'lui, dar printr-o răscum
părare treptată a obligaţiilor feudale, ori Ecaterina Varga a ţinut cm"intări în favoarea ştergerii iobăgiei, fără nici o des,păgubire. Cineva a pm-o
totuşi la cale, opiniază pînă la urmă Şuluţiu, cineva „al cărui nume va ră
mîne poate in etern seoret" 64 şi astfel înclinaţia sa spre mistifi1care accentuiază şi mai mult „misterul" de care era înconjurată Ecaterina.
E greu din paginile articolelor sale scrise într-un stil prolix 'Şi întortocheat să mai spicuim cîteva idei mai deosebite care să fie şi dare,
dat fiind că amestecă raţionamentele corecte cu păreri şi afirmaţii eronate, deformate şi exagerate.
Astfel I. St. Şuluţiu mai încearcă să demonstreze că, dacă n-ar fi
arestată, Ecaterina ar fi dat de aici, din Munţii Apuseni, semnalul rcvo;uţiei, deoarece nimeni nu i-a inspirat atîta frică guberniului şi Vienei ca acea „rebelă". Şi mai afirmă că răscoala generală a ţăranilor din
Trai:isi!vani~ şi Ungaria, care ar fi fost declanşată de Ecaterina Varga,
ar f1 facut 1mposibi'lă insurecţia nobHimii maghiare fa 1848 65 •
Îi reproşează apoi, rpe drept cuvînt, lui Bari ţiu că preia de la J akab
Elek titulatura de „kalanrdor'·, adică aventurieră, pentru Ecaterina. Trebuie să ştim zice Şuluţiu, ,că Jakab Elek tot „kalrmclor" îi nume~te ~i
1

u~ Gazeta Transilvaniei, LIV, 1891, nr. 11, p. 1-3.
64
Ibidem.
65
Ibidem, nr. 18, p. 2.
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pe Iancu, Bărnuţiu şi Ruteanu. Prin urmare, pentru Ecaterina este un
tiulu de onoare 66 • Iosif Stema Şuluţiu mai subliniază în mod just, că
avocat lacom Ecaterina nu a fost, deoarece în 6 ani, a primit de la comune doar circa 600 de florini, el cunoscînd însă avocaţi care au stors
de la popor zeci de mii de florini, şi asta fără să meargă 'la Viena, la
împărat, cum a făcut ea. Pînă şi sentinţa tribunalului nr. 4456/1851 din
1 febr. 1851, este de acord că Ecaterina Varga nu a fost nici speculantă, nici rol de agentură n-a avut, ci că „dînsa a lucrat cu conştiinţă
şi zel pentru binele poporului" 6 i.
Dar ceea ce I. St. Şuluţiu sesizează magisbral, este aspectul de clasă
cil poziţiei Ecaterinei Varga, şi aceasta o defineşte astfel: ,,toţi cîţi au
v01~bit rău despre ea, au vorbit din punctul de vedere al I.Sistemului şi
al legilor feudale antemarţiale". De pe această poziţie ea era fără îndoială o „rebelă" 68 • Mai dă cîteva impresii dintr-o călătorie in Munţii
Apuseni a lui Moldovan Gergely, din păcate un filoguvernamental compromis, şi seria de articole se încheie cu nr. 41 al Gazetei69 , tratînd însă
chestiuni care nu privesc viaţa şi activitatea Ecaterinei.
Bătrînul istoric şi om po'litic George Bariţiu încheie polemica dînd,
totodată, lui Şuluţiu o lecţie de critică i·storică în broşura tipărită la
1892 în Sibiu, întitulată Criticiile „istorice" ale lui Iosef Sterca Şuluţiu
de Kerpenyes Scărmănate. Broşura apare doar în 500 de exemplare (după
însemnarea lui Bariţiu de pe marginea manuscrisului) 70 , avfod caracter
de „Informaţiune tipărită ca manuscript", deci cu circulaţie restrînsă.
în esenţă, Bariţiu răspunde la mai multe chestiuni ridicate în lunga
şi penibila polemică; el face şi o apreciere globa1lă, demonsbrind poziţia ,ambiguă a lui Şuluţiu, care făcea jocul autorităţilor maghiare, direct implicate şi ele în discreditarea memoriei lui Şaguna.
Animozităţile ulterioare dintre ortodocşi şi greco-catolici pe seama
,,vinovăţiei" lui Şaguna nu a făcut decît să servească înwăjbirii miş
cării naţionale româneşti, situaţi.,e ce convenea şi servea cercurilor reacţionare guvernante care erau cit se poate de interesate în compromiterea unor conducători români de talia lui Şaguna. Intenţia lui Şu1uţiu,
constată Bariţiu, este de a discredita pe Şaguna rfaţă de care a nutrit
o „nedemnă ură :persona'lă", aşa încît, ,polemica n-a început-o Şuluţiu
de dragul Ecaterinei, ci din dorinţa de a lovi în Şaguna.
Mereu şi mereu acelaşi eph;oid controversat: arestarea &,aterinei.
La cea mai gravă învinuire a :lui Şuluţiu, că Şaguna ar fi fost „haiduc"
(în sen's de jandarm), Bariţiu răspunde iarăşi cu ar,gumente noi, sugerînd că de fapt adevăratul jandarm a fost apa,ratu'l de stat al Transilvaniei feudale. Actele 1şi documentele - repetă Bariţiu - indică a sta
1
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Ibidem,

nr.
nr.
nr.
nr.

12,
23,
12,
41,
B.A.R.S.R., Ms.

p.
p.
p.
p.

1-3.
1-2.
1-3.
1-3.
rom. 981, f. 313'-330.
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în fruntea acestei acţiuni ,pe cancelarul Josika Samuel şi pe guvernatorul Teleki.
Din perspectiva de astăzi a istoriei - cum am mai arătat atund
cînd am ana1izat dovezile pro şi contra lui Şaguna - se vede .şi mai
deslW?it că jocul insinuărilor făcut şi întreţinut uliterior de Şuluţiu şi
de alţi istorici în jurul rolului lui Şaguna, a avut drept rezultat abaterea
atenţiei opiniei publice romaneşti de la adevăraţii vinovaţi. Asta nu înseamnă, cum am mai spus, că participarea lui Şaguna la arestarea Ecaterinei este onorabilă, ci dimpotrivă, .şi G. Bariţiu accentuează că nici
un român bineintenţionat nu s-a aflat să-l laude pe Şaguna ,pentru acest
lucru. Participarea acestuia trebuie însă interpretatc1 corect de istoriografia noastră. Este un fapt istoric şi el trebuie explicat; :simpla condamnare fără a lua în considerare toţi factorii şi împrejurările în care
s-a acţionat, este tot atît de dăunătoaire ca şi a ignora acţiunea întreprinsă.

1n răspunsul său, G. Bariţiu ca bun cunoscător al epocii de dinaintea revoluţiei de la 1848, confirmă pe deplin atît afirmaţiile lui N. Popea, dt şi cuvintele lui Şaguna, că ,participarea sa la acţiunea de arestare a Ecaterinei a avut loc în urma unui ordin superior, şi iscopul său
prindpal a fost acela de a evita noi cruzimi asupra locuitorilair munteni, de a preîntîmpina execuţia militară.
Acest lucru l-au înţeles, spune Bariţiu, şi tatăl ,lui I. St. Şuluţiu,
Ion Şuluţiu, şi fratele său Dionisie Şu']uţiu, cu toate acestea, el ţine să
sublinieze că şi partidparea lor la acţiune, a avut loc din ordin: ,,Au
mers tata şi fiul de bună voia, sau din ordin mai mult la executarea
acelei arestări, întreb, însă nu am trebuinţă de irăspuns'm. Punînd problema altfel, sub aspectul in care o examinează Iosif St. Şuluţiu, s-ar
putea spune că cei doi sînt „denunţători".
Poate că această insinuare a lui Bariţiu, îl determină ,pe Iosif Sterca
Şu'luţiu, extrem de sensibil 'la „onoarea familiei" ,să mai scrie încă o
replică, continuînd astfel îndelungata polemicăi 2 •
El răspunde aici Jui Bariţiu: ,,Nemegyei a trimis un nou ordin tatălui meu, să erueze chiair şi 'locuinţa unde se ţine acea femeie. Protopopul Ighian şi tatăl meu au împlinit cea ce li s-a demandat [ordonat]
prin superiorii lor.
Atîta e tot. Aceasta aşi fi făcut-o şi eu şi oricare funcţionar din
lume. Pentru aceea să mi se arete doi oameni mai oneşti şi doi români
mai adevăraţi decum au fost dînşii.
Subor,dinatul are să urmeze ordinului; răspunderea o poartă supeiriorul"î3.
1

George Bari ţiu, Criticile „Istorice" ale lui Josef Sterca Şuluţiu de
Kerepenyes, Sibiu, 1892, p. 9.
72
I o s i f S b. Ş u 1 u ţi u, O lămurire în disputa literară purtată de George
,Bariţiu în „Părţi alese din istoria Ardealului" contra lui Iosif Sterea Şuluţiu care
s-a apărat în Gazeta Transilvaniei, Nr. 11-41 din anul 1891, Sibiu, 1892.
73
Ibidem, p, 25-26.
71
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Subiectivitatea 'lui Şuluţiu (înaforă de erorile, lacunele ş1 nnpreciziunile 1-;ale) se poate remarca acum şi mai bine: este evident, că ceea
ce .1ccepta pentru tatăl şi fratele său, nu accepta pentru Andrei Şaguna,
care primise şi el ordine de la cancelarul Josika ~i guvernatorul Teleky.
VI. Polemica n-a mai continuat, dar într-o lucrare de mai tîrziu
(1897) despre Avram Iancui4, Iosif St. Şuluţiu îi acordă Ecaterinei tot
un rol însemnat, dar de data aceasta nu-l mai atacă pe Şaguna. Ecate1·ina Varga, spunea Şuluţiu. de la anul 1840 a luat asupra ei rolul lui
Horea, umblind din sat în sat. ţinînd adunări populare, unde-i îndemna
pe locuitori să nu mai facă rabotă. Despre arestarea ei nota că „guvernul'' a reuşit pînă '1a urmă ·să o prindă.
Cam la două decenii după stingerea polemicii Şuluţiu-Bariţiu, începe o nouă polemică, Şuluţiu-Lupaş. Momentul 1în care s-a declarat
această nouă dispută ştiinţifică, dar cu atît de adînci implicaţii politice
şi confesionale, este în urma unor apariţii frecvente în ziaru'! Unireai 5
şi Ungariai 6 a unor articolaşe extrem de violente la adresa fostului mitropolit Andrei Şaguna. Unul dintre cei ce au condus această campanie este blăjanul dr. Brînzeu Nicolae, care scrie !n afacerea Şaguna 77 •
Aceste articole nu aduc nimic nou nici asupra vieţii Ecaterinei, nici
asupra rolului lui Şaguna, 'lămurit de fapt, în polemica anterioară Pope~l - Bariţiu - Şuluţiu. Sînt reluate doar aceleaşi vechi clişee, id
colo strecurîndu-se cite o notă insinuantă şi insultătoare la adresa mitropolitului.
·
Acestor articole le răspunde istoricul I. Lupruş ffn Telegraf ul Român
şi apoi într-o broşură separată 78 • I. Lupruş apreciază 'în „răspunsul său"
că în ceea ce priveşte pe fficaterina Varga, cazul acesta a fost intens
discutat şi disputat la 1892, de Bariţiu, şi lămurit Jn conformitate cu
adevărul istoric 19 •
Tot acum, apare şi o nouă ,broşură a lui Iosif St. Şuluţiu, intitulată:

Scriere comemorativă la serbarea centenară a naşterii Mitropolitului baronul Şaguna, în care îl atacă pe I. Lupaş ce tocmai tipărise monografia
istorică a mitropolitului Andrei Şaguna 80 •
I. Lupaş răspunde inisinuărilor din ultima broşură

a lui Şuluţiu. într-un articol Jn Tribuna 81 de la Arad. întitulat: Un mic adaos la viitoarele biografii ale D-lui Iosif Sterca Şuluţiu. Autorul prestigioasei monografii istorice 1(a primit premiul Academiei Române pentru ea), vorbind despre acei istorici ,sau ipseudoistorki care şi-au dat toată silinţa
să făurească din cazul Ecaterinei Varga o armă împotriva lui Şaguna pe
4
'
I os i f St e r c a - Ş u I u ţi u d e C ă r p e n i ş, BiografitJ lui Avram Iancu,
Sibiu. 1897, p. 6.
7
" Unirea, XIX, 1909, nr. 23, p. 203.
76
Apud Unirea, nr. 23, loc. cit.
77
Unirea, nr. 28 din 17 iul. 1909, p. 246.
78
[ I. Lup a ş ], Un răspuns detractorilor lui Şaguna, Sibiu, 1909.
79 Ibidem, p. 19.
80
I. Lup a ş, Mitropolitul Andrei Şaguna, Sibiu, 1909.
81
Tribuna, (Arad), XIV, 1910, nr. 247, p. 4-5.
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timpul vieţii sale, şi după moarte, un motiv de ponegrire a memoriei
lui. nu i-au putut-o ştirbi, deoarece acele „încercări i1storice" m·eau tendinţe „foarte transparente înaintea oricui".
Şuluţiu îşi publică replica plină de atacuri personale în Drapclul 8 :!,
iar Lupaş îi răspunde prompt, tot în Tribuna sub titlul „Adaos" la „rc'îsunetul" lui Şuluţiu sau Cum discută un „pre;~cdinte vencrabil"? 83 , un
răspuns extrem de dur, iar în ceea ce pri\·eş:e Yaloarea memoriilor lui
Şuluţiu, I. Lupaş se exprimă critic, mărturisind <'ă pentru el două pagini scrise de Bariţiu cuprind mai mult adevăr decît toate bazaconiile
din memoriile lui Şuluţiu 84 • Recomandă, în concluzie, folosirea extrem
de prudentă a acestora.
Să vedem însă cum este înfăţişată Ecaterina Varga în monografia
scrisă de I. Lupaş. În pagini'le afectate episodului Varga, din viaţa şi
activitatea lui A. Şaguna, Lupaş respinge varianta lui S. Balint des.pre
.. răpirea" Ecaterinei, ară.tind că după atîţic1 uni foplele exacte i s-au
şters din memorie şi că actele redactate imediat după această întîmplare
(adică raportul lui Şaguna din 20 ianuarie 1847) sînt mult mai demne
de orezare. Semnalînd apoi discursul de la dieta din Sibiu, I. Lupaş
mai arată că A. Şaguna nu era omul „care să se sfiască vre-o dată de
isprăvile sale, chiar dacă n-ar fi fost vrednice de toată lauda". Aşa nici
în cazul de faţă. Dovada o constituie faptU'l că în :di·scursul său din
dietă povesteşte însuşi acest caz, ceea ce fără îndoi1 ală n-ar fi făcut
dacă ::ir fi simţit cev,a neplăcut pentru sine 85 •
Numele Ecaterinei mai apare, însă tangenţial, tot într-o ,polemică,
de data iaceasta între Iosif S't. Şuluţiu şi Rubin Patiţa, avlnd însă ca
figură centrală pe deputatul I. Dragoş 86 •
VII. Multă weme numele Ecaterinei Varga nu a apărut în vre-o
lucrare mai însemnată a istoriografiei noastre, sau, în orice caz, nu însoţit de noutăţi documentare ori de interpretare. Se reiau şi acum, şi
din păcate şi mai tîrziu, aceleaşi texte cunoscute şi arhicunoscute. În
1924, scriitoarea Const:::inţa Hodoş se apleacă cu multă pasiune asupra
figurii istorice a Ecaterinei (după ce în 1905 sorisese o dramă !Într-o revistă de mică circulaţie, Revista noastră 87 ).
Scriitoarea o găseşte pe Ecaterina Varga foarte potrivită a fi un model de femeie militantă, reprezentantă demnă ,a mişcării foministe.
Dorinţa Constanţei Hodoş era aceea ca „O generaţie întreagă de
femei să prindă putere din suf1letul ei fără seamăn ... " 88 •
ai
83
64

85

p. 47.
86

Drapelul, 1910, nr. 129-134.
Tribuna:, (Arad), 1910, nr. 274, p. 3; 11911, nr. 275, p. 4-5şi nr. 276, p. 3-4.
Ibidem, nr. 276, p. 4.
I. Lup a ş, Mitropolitul Andrei Şaguna. Monografie istorică, Sibiu, 1911,
Ţara noastră, III, 1909, nr. 8, p. 64-65; nr. 10, p. 81-82; nr. 11, p. 89-91;

nr. 19, p. 153-155.
87

88

Apud Adevărul literar şi artistic, V, 1924, nr. 197, p. 3.

Ibidem.
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La serbările din 1924, în cinstea lui Avram Iancu se va prezenta
piesa lui I. U. Soricu „Doamna munţilor", piesă neconformă cu adevă
rul istoric, care deformează imaginea de militantă a Ecaterinei, transformînd-o într-o curtezană intrigantă. Constanţa Hodoş va fi extrem
de indignată pentru prezentarea ,acestei piese, criticată de altfel şi de
Arndi (Erdelyi) 89 • într-un articol despre Serbările Avram Iancu, publicat în Adevărul literar ... , C. Hodoş atrage atenţia că în anii petrecuţi
în mijlocul poporului, Ecaterina a îndeplinit o misiune de apostol, considerînd-o ca atare „martiră română - căci ea pentru binele românilor
s-a jertfit". Protestează împotriva prezentării piesei lui Soricu, afirmînd
că aceasta nu ar fi decît o parodie răutăcioasă a dramei pe care o scrisese ea în 1905, acuzîndu-1 deschis de plagiaf10 •
Constanţa Hodoş face şi cîteva afirmaţii, neconfirmate pînă la ora
actuală. Astfel, susţine că Simion Balint s-ar fi împrietenit cu Ecaterina
Varga, i-ar fi înţeles sufletul şi că i-a sprijinit opera. Susţine chiar, că
odată pe cînd era copilă, l-ar fi auzit pe Avram Iancu elogiind-o pe
Ecaterina Varga 91 •
Patru ani mai tîrziu, în cartea sa despre moţi, Ion Rusu Abrudeanu, acordă un capitol special Ecaterinei Varga 92 , folosind informaţiile
în special din literatura istorică maghiară. Este influenţat astfel de
maniera romanţată a lui Aradi (Erdelyi), dar preia şi cîteva amintiri
de Ia Constanţa Hodoş.
Ecaterina Vm1ga este ,prezentată de I. Rusu Abrudeanu ca o persoană cu o „cultură vastă", iar în ceea ce priveşte episodul arestării ei,
fără a iaduce ceva nou, efectuiază o îmbinare între varianta :lui S. Balint şi a lui Iosif Sterca Şuluţiu. Rezul,tă în mod evident, că elementul
de legendă începe să ocupe un loc tot mai mare chiar şi într-o lucra.re
cu pretenţii ştiinţifi.ce.
Aceeaşi metamorfoză se întîmplă şi cu amintirile Constanţei Hodoş, care, reproducînd din nou paisajul referitor la ceea ce ar fi spus
Avram Iancu despre Ecaterina Varga, după patru ani, el suna cu totul
altfel 9 3 •
Dezvoltînd ipoteza unei 'legături dintre A. Iancu şi Ecaterina Varga,
I. R. Abrudeanu afirmă categoric că A. Iancu o cunoştea pe Ecaterina
şi că în anii ultimi {probabil 1846-47?) cei doi s-ar fi întîlnit. Bineînţeles, nici de data aceasta nu este adusă vreo dovadă 94 •
Dar ceea ce a publicat Rusu Abru'deanu cu adevărat interesant este
portretul Ecaterinei Varga 95 după un tablou în posesia Constanţei Hodoş
şi care probabil este pictat după descrierea făcută de autorităţi. Se mai
89 Victor Ar ad i (Erdelyi),
90 Adevărul literar şi artistic, V,
91
Ibidem, nr. 196, p. 3.
92

I o an

Rusu

Catarina doamna noastră, Cluj, 1928, p. 4.

1924, nr. 197, p. 3.

Abrud ea nu,
p. 303-318.

Moţii,

calvarul unui popor eroic, dar ne-

dreptăţit, Bucureşti, 1928,
n:i Ibidem, p. 314.
91

!I:,

Ibidem, p. 318.
Ibidem, p. 305.
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fotografia bisericii ortodoxe din Bucium-Izbita 96 , precum şi ,ruinele
casei în care a 'locuit Ecaterina Varga din 1841 pînă în 1847 97 • Tendinţele de romanţare şi lipsa unei informări ştiinţifice riguroase ale acestui capitol al cărţii despre moţi, în care apare şi Ecaterina Varga, este
evidentă, şi afirmaţii'le sale nu pot fi luate în considerare.
Numele Ecaterinei Varga mai este amintit şi în biografia lui Avram
Iancu scrisă de Alexandru Hodoş. Relevăm acest fapt deoarece aici se
poate urmări cum elementele de legendă se înmulţesc. Astfel Al. Hodoş
afirmă că Ecaterina străbătea văile „pe un cal alb şi strîngea jalbele
satelor să le ducă la Viena, împăratului'• 08 •
După 1944, cea mai profundă analiză, cu adevărat ştiinţifică, a
situaţiei din Munţii Apuseni şi a activităţii Ecaterinei Varga, o face istoricul Silviu Dragomir, în volumul V al lucrării sale Studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania în anii
1848-49u 0 , în cadrul capitolului ln ajunul revoluţiei. El stabileşte la
dimensiuni reale rolul Ecaterinei Varga şi, insistînd asupra dramaticului
episod al arestării ei, are şi el, ca şi I. Lupaş, intuiţia exactităţii raportului din 20 ianuarie 184 7 al lui Şaguna. Dar dacă prezentarea generală
a rolului Ecaterinei Varga în cadrul luptei pentru drepturi a celor trei
sate româneşti este cea mai completă şi mai cuprinzătoare din istoriografi.ia noastră mai nouă, nu poate fi acceptată itotuşi concluzia sa dupi1
care: ,, ... Caterina Varga poate să fie socotită ca o agentă provocatoare,
care ·ar fi fost rîn stare să abată asupra nefericitului popor din Munţi o
catastrofă nemărginită" 100 • In 1sprijinul acestei concluzii însă, nu aduce
Dragomir nici un document sau argument, nici nu se bazează pe vreo
interpretare a vreunor documente cunoscute, 1sau a altora noi, necunoscute pînă la el. Or, dimpotrivă, documentele existente atestă sinceritatea ataşamentului Ecaterinei faţă de populaţia românească a celor trei
sate, aşa încît această concluzie nu pare întru nimic justificată. Ceea
ce este însă neîndoios, aşa cum dea'ltfel ·sesizează şi Bariţiu, Popea şi Lupaş, iar S. Dragorniir se declară întru totul de iacord, este că în cazul unei
rezistenţe prelungite a ţăranilor, după repetatele intervenţii ale autorităţilor şi după repetatele încercări de a o aresta pe Ecaterina, ar fi urmat, categoric, o crîncenă execuţie militmă.
In 1948, se publică o broşură a unui oarecare medic I. Bogdan
(Neumann„ pe numele adevărat) despre Ecaterina, pe care o 1 semnalăm
doar pentru că este un titlu apărut, dar care din punct de vedere al informaţiei şi al interpretării nu prezintă nici un interes. Unica notă
„ştiinţifică'' pe care o conţine broşura, şi aceasta destul de vagă, pentru
exemplificare, putem s-o reproducem în întregime: ,,Datele folosite în

dă şi

1

96

Ibidem, p. 313.
Ibidem, p. 317.
98
Alex an dr u Hodoş,
p. 46-47.
nn Cluj, 1946, p. 80-88.
100
Ibidem, p. 86.
97
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lucrare sînt luate dintr-un volum de documente apărut in anul
1911 la Budapesta" 101 • Este scrisă pentru popularizare, la un nivel extrem de scăzut, autorul preocupîndu-se, printre altele, a demonstra că
Ec..1terina nu a devenit .,trădătoarea poporului maghiar" 102 . Creînd o nouă
variantă a răpirii Ecaterinei şi mai ,îndepărtată de adevăr decît aceea a
lui Balint, în finzil, el dă informaţia eronată (una dintre ele!) că luptă
toarea moţilor şi-zi "Sfîrşit viaţa în închisoare.
Am amintit, ntunci cînd vorbeam despre documentele apărute privitoare la Ecaterina, şi de mticolul din 1951 103 , în cme se publkau acele
chitanţe interesante, şi deci nu mai revenim asupra lui, acum la analiza cronologică a lucrărilor apă,rute, deoarece după cum spuneam, acolo
textul nu este tot atît de demn de interes ca şi chitanţele menţionate.
1n sfîrşit, în 1957, apare o noutate în materie de documentaţie pentru viaţa şi activitatea Ecaterinei Varga şi anume articolul arhivistului
Kiss Andras, Descrierea vieţii Ecaterinei Varga de către ca însăşi 104 • O
co:1tribuţie reală la istoriografia problemei, cferă cel mai eclatant document privind pe Ec:1terina, în care se află şi propria ei mărturisire
despre aş.a zisa „răpi.re prin v:idleşug", atît de mult dezbătută în istoriografia noastră. Am înfăţi,şat-o amănunţit atunci dnd am comparat variantele ce descriu acest dramatic eveniment. Aici am mai face doar
constatarea că, deşi începînd cu 1957, realitatea faptelor cu privire la
are.starea ei au devenit cunoscute în deta'liu, totuşi, vechea linie Şulu
ţiu Erdelyi se menţine în cărţi şi tratate de istorie. Astfel în 1963 105 ,
V. Chere.steşiu scria despre înăbuşirea mişcării moţilor, numai datorită
,,cîrdăşiei" dintre reacţionarii români în frunte cu Şaguna, şi autorităţi,
iar în 1964, în tratatul de Istoria României, volumul III, se spune „Ambiţiosul Şaguna a sărit în ajutorul guvernului. După ce a luat informaţii debaliate asup:ria situaţiei, în ianuarie 1847 a prins-o personal prin
vicleşug pe Ecaterina Varga ... " 106 • Şi asta, dUJpă ce articolul lui Kiss,
care confirma şi veridicitatea raportului scris de Şaguna la 20 ianuarie
1847, devenise deja cunoscut.
O altă lucrare care aduce cîteva date noi cu privire la Ecaterina
Varga, într-un stil asemănător cu a lui A1radi, este Adunarea naţională
de la Blaj, de Victor Oheresteşiu 107 , în care, cu muiltă căldură, rezumă
faptele deja cunoscute nu numai în istoriografia română, ci şi in cea
maghiară. Este semnificativ, arată Cheresteşiu, că atunci cînd avocatul
Micaş a fost întemniţat în 1848 la Tîrgu Mureş şi ,autorităţile au hotă
nit să fie t,rimis 'la închisoarea militară din Alba Iulia, comandantul de
1

101
102
103
104

•

I. Bogdan [Neumann], Catarina Varga, Bucureşti, 1948, 48 p
Ibidem, p. 12-13.
Studii. Revista de istorie şi filozofie, I\', l, 1951, p. 223-227.
Kiss Andra s, Varga Katalinnak tulajdon kezeivel tett eletleirass, în

Korunk, I, 1951, nr. 12, p. 1638-1642.
105
Din istoria Transilvaniei, I, ed. III, 1963, p. 332.
100
Istoria României, III, Bucureşti, 1964, p. 1032.
107
V. Chere st e şi u, Adunarea naţională de la Blaj, Bucureşti, 1966.
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aici a refuzat să-l primească, răspunzînd că acolo mai este o „agitatoare1' - Ecaterina Varga 108 •
Se relevă, pe bază de documente noi, faptul că românii din Bucium
la 1848, se agitau încă, ca urmare a arestării Ecaterinei şi se citeazC:-1
un raport din care reiese că aceştia ar plănui să iscodească unde este
închisă im,.

Regretabil însă că autorul „AdunărW' repune în circulaţie mult discutata şi controversata arestare a Ecaterinei, tot după rîndurile memol'iaLstice tîrzii ale lui S. Ba'lint, zugrăvindu-ne o imagine mult deformată a vicarului Andrei Şaguna, uzînd de termeni cît se poate de drastici, deşi este greu de crezut că nu ar fi cunoscut articolul lui Kiss Andras, precum şi condiţiile reale în care a fost obli,gat să acţioneze tînă
ru~ Yicar.
O scurtă şi concisă evocare a Ecaterinei face şi L. Banyai în 1971 110 •
Despre moţi menţionăm o ediţie selectivă din scrierile lui Victor Ara-di
(Erdelyi), sub îngrijirea lui Simion Fuchs şi Gaal Gyărgy 111 •
Mai de curînd, în 1977, Vasile Netea, în cartea sa -închinată Munţi
lor Apuseni 112 , cuprinzînd priincipala bibliografie cunoscută, ne oferă
nişte observaţii foarte judicioase.
El scoate în evidenţă, 'În primul rînd, cit de mult au iubit-o moţii
pe Ecaterina, pentru activitatea ei curajoasă şi cum au apărat-o. Pe
măsură ce lupta între iobagi şi autorităţi se intensifica, numărul ţărani
lor arestaţi creştea. Şi deoarece nu emu speranţe din partea justiţiei
nobiliare pentru a rezol va doleanţele iobagilor iromâni, acţiunea Bcaterinei apreciiază V. Netea a ajuns în imipas, deoarece forţa ei
l'On,c;ta doar în invocarea ve~hilor drepturi şi libertăţi. însă ,pentru ceea
ce doreau iobagii din cele trei comune, şi pentru ceea ce dorea sincer
Ecatffi"ina Variga, era nevoie - mai arată, pe drept cuvînt V. Netea - de „mai mult <lecit puterea ei, şi luorurile, aşa cum avea 1să se vadă
mc:i tîrziu, nu tindeau dec'ît spre o revoluţie generală" 113 •
Mai la urmă, Netea constată că, deşi despre Ecaterina Varga s-au
scris numeroase comentarii istorice, ba chiar şi o monografie (în istoriografia maghiară), totuşi misterul vieţii ei, din cauza po-lemicila:r, nu a
fost pe deplin înţeles.
Menţionăm în fine, ,printre cele ce s-au mai scris despre Ecaterina,
un dens articol, ,înrtr-o viziune nouă, e)Gprimînd setea de ,adevăr şi
dreptate a eroinei munţilor, scris de Egyed Akos, intitulat simbolic:
,,Ecaterina Varga, căutătoarea dreptăţii" 114 •
10

Ibidem, p. 349.
Ibidem, p. 177.
110
L. Ban y ai, Pe făgaşul tradiţiilor frăţeşti, Bucureşti, 1971.
111
M6cok foldjen [Pe pămîntul moţilor], Bucureşti, 1974.
112
V. Nete a, Munţii Apuseni muzeu istoric şi pantheon al poporului român,
Bucureşti, 1977.
na Ibidem, p. 77.
114
E g y ed A k os, Az igazscigkeresa Varga Katalin, în Mi.ivelodes, XXX,
1977, nr. 8, p. 27-28.
~
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Sperăm că studiul de faţă, oglindă a unor ample cercetări istoriografice a reuşit să înlăture şi mai mult vălul „misterului" întreţinut
pînă acum în jurul apărătoarei moţilor, şi să evalueze corect polemicile
pe baza unei metodologii ştiin\ifice obiective.
VIII. Nu putem încheia această trecere în revistă a principalelor
titluri ale istoriografiei româneşti, fără a menţiona şi cîteva titluri ale
unor lucrări maghiare (unele traduse în limba română), care au constituit adevărate izvoare de informaţii, unele chiar influenţînd istoriografia problemei.
Astfel, cartea lui Jakob Elek, Războiul nostru pentru libertate 11 :'> este
citată de G. Bariţiu, Iosif St. Şuluţiu, N. Popea ş.a. Pe baza lucrării lui
Jakab, Iosif St. Şuluţiu susţine că Ecaterina a luptat pentru ştergerea
iobăgiei în întreaga Transilvanie, iar G. Bari ţiu, citind tot pe J akab
Elek, arată că ea a activat doar pentru eliberarea iobăgimii de pe domeniul fiscal al Zlatnei.
Din acest volum sînt preluate mai multe informaţii printire care
şi aceea cu privire la înfăţişarea Ecaterinei apoi cu privire la cei 600
de florini percepuţi de ea de la săteni, precum şi întîmplarea cu încă
ierarea dintre Ecaterina şi încasatorul comunal Ion Danciu, cînd fără
voie, aceasta a lovit mortal un nepoţel al susnumitului. Asupra acestei
informaţii nici istoricii maghiari nu vor fi întrutotul de acord. Mai tirziu, informaţia va fi preluată şi de Aradi (Erdelyi) 116 , care relatează
însă că acest caz a fost folosit de autorităţi ·ca o armă în contra ei. cerîndu-i-se cu energie arestarea. Această informaţie (dată pe baza documentului 1846/9378, Scaunul gubernia!), apare după aceea şi la Toth
Zoltan, sub forma că lovitura fără voie a Ecaterinei a fost atit de puternică ,,încît dacă (copilul) n-ar fi fost îngrijit s-ar fi putut întîmpla
să moară" 117 • Cartea lui Aradi (Eridelyi), de fapt unica monografie. a
fost citată aci de mai multe ori; ea este al doilea mare titlu. Caterina
Doamna noastră a apărut în limba maghiară la Budapesta în 1913 şi în
traducere românească, a apărut in Adevărul literar . . . la Bucureşti, in
1925, iar într-un volum separat, la Cluj, în 1928. Silviu Dragomir spunea despre aceaJStă carte, că are un material preţios, din diferite arhive.
care însă ,.nu se mai poate controla şi verifica", iar despre expunere
constată tendinţa de a romanţa viaţa eroinei, ceea ce „scade însă valoarea cărţii" 118 , iar V. Cheresteşiu spune, ca şi Dragomir, că o lipsă a
acestei lucrări este ia:ceea că ,.nu indică dedt irar izvoarele sale"' 119 .
Cartea nu are însă pretenţii ştiinţifice, moţii sînt văzuţi extrem de
primitivi, dar căldura faţă de Ecaterina este sinceră. Desigur, orientarea
ei este de mult depăşită, dm· rămîne totuşi unica monografie ,pînă la

EI e k, Szabadsagharczunk tărtenetehez, B. Pest, 1880, p. 59-66.
Catarina Doamna noastră, p. 87.
117
T 6 t h Z o Ita n, op. cit., p. 331, Cf. şi p. 338.
m S. D rag o m i r, op. cit., V., p. 85.
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J a k a b

116
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V. Chere st e şi u, op. cit., p. 147.
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ora actuală, deşi nu ,rezolvă numeroase întrebări ridicate de viaţa şi activitatea Ecaterinei.
Ultimul mare titlu în literatura de ,specialitate în limba maghiară
este cel al lui T6th Zoltan, Mişcările ţărăneşti din J\Iunţii Apuseni pînă
la 1848, apărut în 1951 120 (lucrarea a fost tradusă în limba română., în 1955).
Autorul, un cunoscut cercetători al istoriei Transilvaniei, c1c ordc-1
două capitole Ecaterinei Varga: Mişcarea condusă de Ecaterina Varga;
Captivitatea şi procesul Ecaterinei Varga 121 • Cercetările lui Toth Zoltan
sînt mult mai aprofundate decît ale lui Aradi, căci el a consultat numeroase fonduri arhivistice şi a cunoscut întreaga bibliografie românească
a problemei.
Constată şi el că legenda continuă să plutească în jurul Ecaterinei,
chiar şi după atîtea cercetări ştiinţifice de specialitate. Astfel, citează
pe baroneas:i Iosefina Banffy Wesselenyi, care prezintă un tablou foarte
sugestiv, aproape ocult al Ecaterinei: ,,Ea a folosit metoda obişnuită a
agitatorilor poporului, pe care-l amăgea şi poate chiar şi pe sine
însuşi cu viziuni, vise şi preziceri, deoarece rar se întîmplă în ai.5tfel
de cazuri ca amăgitorul să nu se amăgească şi pe sine". Şi Toth Zoltan
continuă: ,,Chiar şi în vremea ei, Ecaterina Varga era o figură misterrioasă şi legendară. Aşa a rămas în memoria populaţiei din Munţii Apuseni şi a locuitorilor din satul ei natal. Toţi cei care au scris despre ea
- pentru sau ~mpotriva ei - , ori s-au ocupat de persoana ei, contemporani sau urmaşi au ţesut deopotrivă legende în jurul ei. Legenda s-a
format din elemente reale şi inventate. Aventurieră sau sfintă, înşelă
toare pentru bani sau eroină - iată extremele care se ciocnesc în aprecierile celor ce se ocupă de ea" 122 •
Datele ofer:ite de T6th Zoltan sînt foa11te preţioase, ele au •şi fost
folosite intens de V. Cheresteşiu. Se înţelege însă, că din ,1951 şi pînă
azi, în foarte multe privinţe, sub aspectul inteDpretării şi mai cu seamă
în ceea ce priveşte poziţia românilor la 1848, s-au produs schimbări
esenţiale, evenimentele fiind privi.te astăzi dintr-un cu toitul alt punct
de vedere.
Amintim totodată şi titlul ,german, destul de des folosit în istoriografia noastră, şi anume cel al lui Eugen von Friedenfels 123 •
în încheiere am mai observat doar că din păcate, atît Erdelyi cît
şi T6th Zoltan, foloseau oa document de bază pentru areSltarea Ecaterinei tot articolul lui S. Balint, care, aşa cum s-a văzut, nu corespunde
reali tă ţii.
IX. Cum era şi fiiresc, lupta Ecaterinei Varga şi-a găsit locul nu
numai în istoriografie, ci a tentat şi condeiele unor scriitori, intrînd astfel şi în aria literaturii.
120
I. T 6 t h Z o I t â n, Parasztmozgalmak az Erdelyi Erchegysegben, 1848-ig,
Budapesta, 1951.
121
Ibidem, p. 254-341.
122 Ibidem, p. 259-260.
123
Joseph Bedeus von Scharberg, Wien, 1876, p. 114-118.
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Elementele de legendă se acumulaseră, iar îndelungata polemică
putea uşor aprinde imaginaţia unor oameni de litere pentru care nu
conta atît de mult aprofundarea izvoarelor istorice exacte, cit existcaţa
nu lipsită de paradox şi insolit a Ecaterinei, a „Doamnei noastre" (cum
era numită), pentru unii literaţi, avînd aureola unui haiduc-femeie.
Întîi a scris despre ea Agîrbiceanu, povestirea întitulată Doamna
Catalina (1908) 124 • Deşi foloseşte ca izvor de inspiraţie varianta tîrzie a
lui S. Balint, povestirea este colorată şi vie. Iată, spre exemplu, cum
prezintă autorul amintirile unui ţăran despre Ecaterina (era iarnă şi
ţăranii din comuna acestuia trebuiau să facă ·stînjeni în pădurile fiscului din Baia Mare): ,,Vin şpanii şi ne pun la brazdă şi pe noi, şi ne
pierdem în mulţimea oamenilor. Dar n-am tăiat noi aşa preţ de-o jumătate de ceas, şi numai ce luăm seama, că şi ici ,şi colo munca înceată,
românii rămîn drepţi, cu să-curea pe umăr, şi într-un tîrziu auzim strigăte de ura, trăiască."
Noi ne întrebăm din ochi, că ce să fie, şi în aşteptare ne punem să
eurile subsuoară. Şi numai iată să s-apropie şi de noi, călare pe un cal
mic de munte, Doamna Catalina. Se opreşte 'În faţa noastră şi-o auzim
strigîndu-ne: ,,Cine mai dă odată cu săcurea e un mişel şi un vai de
capul lui. Voi nu mai trebuie 'Să ascultaţi de cei ce vă calcă în picioare
drepturile". Era aprinsă la faţă şi ochii-i ardeau, cum n-am văzut-o
niciodată [ ... ] Şi iată aşa, oamenii au ascultat-o atunci ca pe un sfint,
şi-au adunat merindele, şi-au plecat la vetrele for. Şpanii s-au împrăş
tiat ca puii de potkniche, iar doamna Catalina parcă o înghiţise pămîn
tul. Din ziua aceea, noi din părţile noastre, n-am mai meI'S la stînjeni
niciodată" 125 •

în 1956 apare a

nuvelă scrisă de Mircea Avram, Cătălina. 126 , fără o

bază istorică serioasă, dar, aşa
nu şi-a propus a epuiza tema

cum remarca atunci o recenzie, autorul
(nici a respecta adevărul istoric. am zice
noi), urmă,rind doar ca pe o notă dominantă - dragostea ce o lega pe
Ecaterina Varga de popor. Se exploatează ai.ci, la maximum, încărcătura
dramatică şi efectele de suspens ale „răpirii" Ecaterinei, fapt care în
1956 era motivat de convingerea eronată, dar sinceră, că „izvoarele istorice confirmă unanim acest fapt" 127 • 1n fond, la fel se procedează şi în
Romanul Caterinei Varga 128 , al scriitorului moţ Vlaicu Bîrna, despre
care V. Netea spune pe drept cuvînt că este ,,un roman duios, dar cu
o bază istorică puţin adîncită" 129 ; printre altele, în gura eroilor săi, Şa
guna apare ca un Tartuffe, o „unealtă a poliţiei", ,,lacheul cu crucea pe
piept", şi ca o „iscoadă în odăjdii" 130 etc.
1 4
~
1
~"

Unirra, XVIII, Blaj. 1908. nr. 11. p. 101-103.
Ibidem, nr. 12, p. 110-111.

M i r ce a A v r a m, Cătălina, Bucureşti, 1956.
A. Bune a, în Făclia, (Cluj). din 8 dec. 1956.
1 ~8 V 1 ai cu B î r na, Romanul Catarinei Varga, Bucureşti, 1960.
1w V. N e te a, Munţii Apuseni . .. , p. 78.
130
V. B î r n a, op. cit., p. 288.
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Nu încape îndoială că viaţa Ecaterinei merită un roman care să
o analiză adîncă, reală, concomitent cu cea a vieţii ţărănimii
române din Munţii Apuseni, în mijlocul căreia a activnt şi care să pună
în evidenţă atît resorturile psihologice care au condus-o pe Ecaterina
înspre necazurile românilor, cît şi temeiurile care i-au făcut pe moţi să
o îndrăgească şi s-o urmeze.

cuprindă

•
•

•

Din cele expuse ptnă acum, credem că a reieşit pe deplin că Ecaterina Varga nu a fost nici agentă provocatoare, nici înşelătoc1re, nici
aventurieră; a fost o femeie maghiară iubitoare de dreptate, exaltată
uneori, dar gata să-i ajute pe cei oprimaţi. Avea cele mai democratice
sentimente, şi lupta ei pentru drepturile moţilor a fost şi sinceră şi
aprigă şi prin aceasta a impus respect tuturor istoricilor români, chiar
şi atunci cînd, uneori, a fost greşit judecată.
Ecaterina a stat în fruntea unei mişcări petiţionare populare extrem
de vii. În întregul ei, această mişcare de rezistenţă la nedreptăţi prin
petiţii, a fost-aşa cum spunea şi S. Dragomir un simptom al revoluţiei
care se apropia. Răspunderea pentru înăbuşirea temporară a acestei
mişcări, prin arestarea Ecaterinei, revine, fără îndoială, în mod ,')drobitor, autorităţilor feudale nobiliare.
Faptul că în istoriografia românească au fost împărţite părerile cu
privire la Ecaterina se datoreşte în parte şi unor prejudecăţi naţionale,
precum şi lipsei de date; totodată putem spune că, la fel, tratarea rolu1ui lui Şaguna a fost influenţată de aceleaşi prejudecăţi, numai că în
sens invers - , la acestea adăugindu-se şi prejudecăţi confesionale.
Urmărind polemicile, parcă interminabile, şi numeroasele titlur~
uneori aride şi seci, am 'Încercat să dăm cititorului fapte istorice reale,
dezbărate de tarele unei subiectivităţi de mult depăşite în istoriografia
noastră.

Cei ce au acuzat-o de meschine interese materiale, n-au fost drepţi
cu ea, deoarece suma ,pe care a perceput-o pentru ex~stenţa ei, nu a fost
mare; cei ce au bănuit-o a fi fost provocatoare în slujba Vienei, n-au
avut dreptate, deoarece imperialii puteau s-o elibereze de la Alba Iulia
în 1848; agentă a nobilimii ltberale maghiare n-a fost; ea a fost adeptă
n eliberării ţăranilor de pe domeniul Zlatnei fără vreo despăgubire.
Aventurieră n-a fost, a trăit cinstit şi a fost respectată de ţăranii români, iar tenacitatea ei în a-i ajuta, a merge de mai multe oiri la Viena,
fără paşaport, într-un scop nobil, era un ad de curaj demn de admirat
şi nu o aventură.
Exaltarea cu care a pledat în faţa împăratului pentru moţii oropsiţi,
iacrimile pe care le-a vărsat la picioarele indiferentului tron imperial
şi anii de închisoare pentru o cauză justă ne impun datoria să confirmăm, ca istorici, că luptătoarea Ecaterina Varga este îndreptăţită pe
deplin la a i se cinisti memoria din partea întregii noastre naţiuni so<faliste.
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ECATERINA VARGA DANS L'HISTORIOGRAPHIE ROUMAINE
(Resume)

Ecaterina Varga a ete une femme d'origine hongroise, qui. avant la revolution
de 1848, pendant 6 ans, a joue le role de defenseur de trois communcs roumaines,
se trouvent sur le domaine de la Zlatna.
L'etude se proposc de passer en revue, en Ies accompagnant d'observations
critiques, Ies travaux Ies plus importants ecrits sur Ecaterina Varga a partir de
1847, en analysant a la fois l'authenticite de certains ternoignages et Ies buts de
certaines polemiques.
Sur la base de documents publies mais presque meconnus aux historiens, ou
ignores u bon escient, l'auteur demontre le manque de fondement des accuses.
portees a l'adresse d' Andrei Şaguna dans la tentative de certai ns de faire croire
que c'etait lui l'unique responsable de l',,enlevement" d'Ecaterina Varga. D'ailleurs,
il n'y a pas eu d',,enlevement" du tout; ce n'est qu'une legende creee par des
interesses perpetuee dans l'historiographie par des non-informes. On montre ensuite
dans cette etude que la responsabilite, pour la mise en arrestation de l'heroine
revient aux authorites feodales nobiliaires, qui ont donn e l'ordre, surtout au
chancelieur aulique de la Transylvanie de Vienne, le baron Josika Samuel et au
gouverneur de la Transylvanie, le comte Teleki Joszef. Sur le foi des sources
hongroises contemporaines l'on constate que dans cette arrestation le role principal
a ete joue par le vice-prefet Pogany Gyărgy. La participation de Şaguna â l'arrestation s'est produite a la suite de puissantes pressions, sur ordre superieur et sous
la menace d'une terrible dragonnade qui allait frapper ses fideles qui cachaient
Ecaterina Varga
En analysant la litterature de specialite assez reduite sur Ecaterina Varga,
il ressort que sa personnalite s'est souvent manifestee de fac;on contradictoire, mais
qu'elle n'a pas ete un agent provocateur, comme certains historiens l'ont accusee,
mais bien une femme qui aimait la justice, toujours prete a aider Ies opprimes. Son
role reel a ete de conduire le mouvement de petitionnement des paysans roumains
de Bucium, Abrud, Cărpiniş, mouvement constituant un des presages de la revolution de 1848.
1
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După înăbuşirea revoluţiei de la 1848-1849, în Transilvania au apă
rut, odată cu abolirea iobăgiei şi restrîngerea privilegiilor breslelor meş
teşugăreştL, perspective mai favorabile pentru dezvoltarea l'(:>laţiilor de
producţie capitaliste în toate ramurile economiei, cu toate că acest proces
obiectiv era încă frînat de puternice rămăşiţe feudale.
Confirmarea actului din 1848, de desfiin\c1re a iohăgiu, prin patentele
urbariale din 1853 şi 1854, a însemnat primul pas făcut în direcţia dezvoltării relaţiilor capitaliste în agricultură, unde în deceniile următoare
mulţi mici producători s-au ruinat şi au fost „nevoiţi să-şi vîndă forţa
de munc[1" 1 • De asemenea, în dezvoltarea industriei, men\inerea breslelor
cu caracterul lor exclusivist, ,,pe care stadiul pătrunderii relaţiilor moderne de producţie le golise de conţinutul lor economic",2 constituia o
piedică în creşterea forţelor de producţie capitaliste. Din această cauză,
în Transilvania procesul de trecere de la producţia meşteşugăreasC:1 la
producţia de fabrică se va dezvolta destul de lent. În aceste împrejurări
istorice, care au devenit specifice unei provincii, căreia politica economică habsburgică i-a destinat în primul rînd rolul de furnizoare de mateiii prime şi de piaţă de desfacere pentru mărfurile austriece, reprezentanţii gîndirii economice româneşti, dintre care menţionăm pe Gheorghe Bariţiu, P. Vasici, N. Cristea, Ioan Roman şi B. Baiulescu, deşi
au subliniat în scrierile lor superioritatea industriei faţă de manufactud
şi meserii, au fost nevoiţi, din cauza situaţiei social-economice şi naţio
nale în care se găseau românii transilvăneni, să acorde o atenţie sporită
meseriilor.
Prin promovarea în rîndul poporului român a meseriilor s-a urmă
rit nu numai consolidarea forţei economice şi politice a burgheziei româneşti, ci şi formarea unei clase de mijloc, care urma să facă legătura
între „inteligenţă" şi clasa ţărănimii noastre. Constatînd lipsa acestei
clase sociale de mijloc, Bartolomeu Baiulescu arată că, prin formarea

~ Istoria Româ~iei, vol. III, Ed .. Academiei, Bucureşti, _19~4, p .. 1010.
I o a n ~ C r 1 s tac h e P a n a 1 t, O cerere a meseriaşilor şi negustorilor
din Bucureşti, de la 1866 pentru repausi duminecal, în Studii, 1969, nr. 2, p. 303.
10 - Crisia - 1980
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acesteia, noi „facem un serviciu însemnat nu numai indivizilor respectivi,
asigurînd multor români pîinea de toate zilele, dar ne creem şi o burghezie, creem factori care să ne arate oraşe româneşti, creem o clasă
mijlocie, creem sucursale comercianţilor români, creem puterea ţărli"· •
Dacă pînă la revoluţie, regulamentele de breslă interziceau primirea la meserii a fiilor de iobagi români, după 1851, odată cu publicarea
„instrucţiunii provizorii" de către guvernul absolutist de la Viena, -.;-a
produs „prima mare breşă în privilegiile breslelor" 4 şi s-a deschi-.. un
cîmp larg de activitate pentru toţi locuitorii Transilvaniei care puteau
proba că au învăţat o meserie.
Din această epocă,, cînd dezvoltarea relaţiilor capitaliste a grăbit
fenomenul de dezngregare a breslelor consen1atoare. s-a desfăşurat în
toată Transilvania, din di~poziţi::l episcopului Andrei Şaguna. ..în tot
locul şi în toate prilejurile"\ acţiuni sistematice de lămuriri în popor a
celor mai importante prevederi din această dispoziţie. Concomitent :,;-a
desfăşurat în această direcţie şi o susţinută propagandă în presa sibiană,
unde s-au publicat o serie de articole despre însemnătatea meseriilor6 •
Odată cu formarea unei pături de meseriaşi români se trece. nh
1857, la primele îndemnuri concrete de organizare a meseriaşilor nuştri
în reuniuni cu caracter profesional şi culturali.
Deşi au existat în perioada absolutismului habsburgic aseme1,ca
preocupări de asociere a meseriaşilor români, acestea nu s-au putut realiza din cauza opoziţiei vechilor bresle conservatoare.
Abia în timpul regimului liberal habsburgic, începind din 1861, \·cchile propuneri de asociere a meseriaşilor români au fost transpus2 în
viaţă de către profesorul Nicolae Cristea, redactor la ziarul „Telegraful
Român".
încă din anii de studii de la Leipzig, el a urmărit cu decsebită atenţie sistemul de organizare al meseriaşilor germani, pe care l-a comparat,
după ce a revenit la Sibiu, cu starea de inferioritate social-econornici."t ;1
meseriaşilor români transilvăneni, care singuri, neorganizaţi, aveau de
întimpinat din partea autorităţilor habsburgice şi a breslelor, încă destule
greutăţi în practicarea liberă a meseriilor.
Începînd din 1866, Nicolae Cristea a trecut, atît prin activitatea de
propagandă desfăşurată în cadrul Telegrafului Român, cît şi direct, prin
1

3

Bai u I e s c u, Despre unele mijloace care ar putea ameliora starea
a poporului român, în Transilvania, 1875, nr. 20, p. 227.
4
C. G o I I n e r. Contribuţii la istoricul luptei calfelor din Transilvania împotrit•a regimului reacţionar al breslelor (1849-1860), în Studii, 1968, nr. 4, p. 124.
5
T. C hi r i I ă, Reuniunea culturală-naţională a meseriaşilor români din
Sibiu, Sibiu, 1946, p. 4; Pa u 1 Abrud an, ,,Reuniunea sodalilor român din Sib;1t"'
- prima asociaţie profesională a muncitorilor români din Transilvania, în Studii
B.

materială

şi comunicări,

19, Sibiu, 1975, p. 157-172.
V. Rom an, Culegere de învăţături pentru popor, în Telegraful Român,
1857, p. 248, 252, 256, 260.
7
V. Rom an, Reuniunile binefăcătoare, în Telegraf1tl Român, 1857, nr. 99,
100, 101, 102.
6
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diferite deplasări la atelierele meşteşugăreşti, să lămun~asc;I pe m_,.._criaşii români din Sibiu şi din împrejurimi ca să constituie o reuniune
profesională. După o serie de consultări cu meseriaşii români s-a format
un comitet provizoriu pentru a elabora statutele de organizare a reuniunii profesionale. La începutul lunii martie 1867, comitetul provizoriu
a prezentat autorităţilor sibiene trei exemplare din proiectul de statute,
împreună cu cererea meseriaşilor sibieni de înfiinţare a „reuniunii". Concomitent cu demersurile făcute pentru aprobarea statutelor, comitetul
provizoriu - condus de N. Cristea - a lansat un apel către rom[mii
sibieni şi din alte localităţi pentru a sprijini material infiinţai·ea acestei
asociaţii de meseriaşi 8 •
La 4 aprilie 1867,, Guberniul Transilvaniei din Cluj, după ce a examinat cererea meseriaşilor români, anunţă că a trimis .,la dispoziţi.i
onoratului magistrat sibian două exemplare din statutele Reuniunii sodalilor români din Sibiu, prevăzute cu clauza de confirmare" 9 , ordonînd
ca unul din exemplare să fie predat lui Nicolae Cristea. Pe baza aprobării guberniale nr. 6181, comitetul fondator constituie legal „Reuniuneri
sodalilor români din Sibiu".
La prima adunare generală a „Reuniunii", din 12 mai 1867, care s-a
ţinut în sala Seminariului. Andreian din locialitate . .au par:ticipal, pe linga
cei 28 de sodali şi 2 maiştri, un numeros publi~. încît sala era arhiplină.
Cu acest prilej festiv, Nicolae Cristea a vorbit despre apariţia şi dezvoltarea meseriilor la diferite popoare europene, subliniind totodată şi cauzele care au împiedicat dezvoltarea meseriilor în rîndurile poporului
român din Transilvania.
După constituire, reuniunea a început să desfăşoare la Sibiu o -i~
tensă activitate profesională şi culturală, alături de „Astra" şi celelalte
aşezăminte de interes naţional românesc din localitate, bucurîndu-se în
tot cursul existenţei sale de sprijinul şi ocrotirea lor.

Statutele originale, recent descoperite la Arhivele Statului din Sibiu, reflectă în cele 11 articole ideile esenţiale care au fundamentat în
decursul vremii activitatea ei administrativ-organizatorică şi profesionc1lculturală.

• _în primul articol din Statute se arată că scopul „Reuniunii" e-;te
,,_mamtarea în cultură, cu deosebire însă înaintarea în cîştigarea cunoş
tmţelor reale" 10 • Din aceaJStă formulare reiese că scopul pr,inci.pa'l al reuniunii era să asigure procesul de instruire profesională şi culturalizarea
sodalilor.
6

9

10

Telegraful Român din 12 martie 1867.
Arhivele Statului Si1biu, fond comitatul Sibiu, doc. nr. 53/18~ -

Jbîdem.
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Mărturiile vremii relevă, în legătură cu aceasta, că „scopul Reuniunii în genere este frumos şi folositor, am putea zice sublim, fiindcă iniţiatorii n-au avut în vedere simplu numai meseriile, ci şi înmulţirea
cunoştinţelor trebuincioase pentru meseriaşii români. Acest scop nu se
putea aşa uşor ajunge. Iniţiatorii au văzut d(e) e(xemplu) că pentru meseriaşi nu ajunge să-şi cunoască numai meseria. Meseriaşul trebuie să
aib,) cunoştinţe despre în lesnirile prin care purt,area meseriei sale să fie
scutită de obstacole, fie în procurarea materialului bun, trebuincios, fie
în sporul grabnic al productelor sale industriale. Un meseriaş numai
atunci are succese strălucite, cînd din material bun e în stare să producă
în timp scurt producte de industrie multe şi bune. Nu mai puţin este
de lipsă pentru un meseriaş să ştie unde şi cînd îşi poate desface productele sale mai cu înlesnire şi mai cu preţ" 11 •
În acest scop se prevede că toţi membrii reuniunii sînt datori să participe la activităţile săptămînale organizate de aceasta. în programul
acestor întruniri săptămînale, de care depindea perfecţionarea în meserie şi ridicarea cunoştinţelor generale, figurau diferite prelegeri despre
meserii şi industrie, ore destinate pentru învăţarea de cîntece naţionale
şi alte ore de instruire în aritmetică, scriere şi citire.
Tot pentru atingerea acestui ţel s-au iniţiat o serie de forme de
manifestare publică din care desprindem pe cele mai importante:
a) expoziţiile industriale; b) şedinţele literare; c) manifestările cu
caracter cultural şi politic.
a) Expoziţiile industriale. Încă de la adunarea generală din 20 decembrie 1867, N. Cristea a subliniat în prelegerea sa despre Influenţa
culturii şi ştiinţei asupra societăţii omeneşti că numai cunoaşterea profundă a meseriilor îi va ajuta pe membrii reuniunii să facă faţă avîntului şi concurenţei industriei, care cîştigă teren în urma introducerii căi
lor ferate 12 .
Un mijloc practic şi eficient de perfecţionare profesională pentru
sodalii sibieni au devenit expoziţiile de produse meşteşugăreşti şi casnice. Prin organizarea de expoziţii publice, comitetul reuniunii a căutat
să dezvolte în fiecare meseriaş simţul de emulaţie şi gustul pentru perfecţionare în domeniul profesiei sale. Urmărind să realizeze acest scop,,
comitetul reuniunii a organizat cît mai multe expoziţii de produse la c..ire
să poată participa maistrul, calfa şi chiar ucenicul. Cele mai reprezentative expoziţii au fost cele organizate în anii 1892 şi 1902.
în apelul către publicul român, din 20 aprilie 1892, lansat pentru
strîngerea de fonduri pentru organizarea unei expoziţii de către sodalii
sibieni, Nicolae Cristea - după ce arăta rolul industriei şi comerţului
pentru bunăstarea popoarelor, subliniază că sodalii, ,,conduşi de vederi
de aceste", s-au apucat să pregătească organizarea unei expoziţii industriale.
1

11

1

~

„Apel public", în Tribuna, 1892, nr. 84, p. 3:M-335.
Ibidem, document 53/1879.
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Expoziţia s-a deschis la 2 octombrie 1892, cu pl'ilejul jubileului de
25 de ani de la înfiinţarea reuniunii. La această expoziţie 69 de me-;eriaşi din oraşul şi comitatul Sibiu au expus 172 produse industriale.
Aşa cum s-a remarcat de contemporani, expoziţia din 18U2 il tin-.:
să demonstreze, în mod public, că „meseriaşii români pe lingă toaie dificultăţile din trecut şi prezent. încă năzuiesc a se apropia de so\ii lor
de alte naţionalităţi din patrie, mai favorite de soartă în trecut. Reuniunea crede, că prin aceasta face nu numai un lucru în sfera sp:!c::1lităţii sale, ci totodată şi un lucru naţional-p:1.triotic" 13 •
Din aceste aprecieri reiese clar nu numai tendinţa de a demon-;tra
progresul realizat de sodalii români, dar şi caracterul naţional al expoziţiei. Trebuie să menţionăm de asemenea că în viaţa economică românească din Transilvania organizarea acestei expoziţii a reprezentat prima
manifestare industrială a meseriaşilor români.
Peste 10 ani, la 19 octombrie 1902, reuniunea a organizat cea mai
mare expoziţie industrială de produse, la care au participat 725 sodali
şi meseriaşi din Sibiu şi împrejurimi, unde au expus un număr de
3 486 produse. Tot acum, în cadrul expoziţiei au expus pentru prima
oară 591 ţărani şi ţărance din 76 comune transilvănene. Cu acest prilej.
reuniunea condusă de noul preşedinte Victor Tordăşanu, a căutat să
realizeze o serie de deziderate majore pentru dezvoltarea vieţii economice româneşti. Pentru atingerea acestui scop, s-a urmărit să se expună
în ansamblu toate realizările obţinute de meseriaşi şi de industria casnică
românească, s[1 fie evidenţiat aportul adus de ţăranca rnm{ma şi totodată
să fie afirmat cu acest prilej progresul românilor transilvăneni în domeniul economic. Tot în acest cadru expoziţional s-au stabilit legături
de colaborare cu reprezentanţi ai vieţii culturale şi economice din
România.
Din documentele reuniunii reiese că adeziunea faţă de această manifestare economică cu caracter naţional a meseriaşilor noştri a fost unanimă. Iată cit de sugestiv şi-a exprimat emoţia sodalul Ionel Luch, angajat la ,,,Chocolaterie franc_;aise" din Viena: ,,Oricît de departe aş fi de
patrie şi de naţiunea mea românească, mă ţin şi eu de meseriaşii
români " 14 •
Al doilea aspect remarcabil al expoziţiei a fost prezentarea unui
război mecanic de ţesut sistem „România", care a fost importat pentru
demonstraţie în faţa publicului vizitator. în toate zilele de vizionare el
a stîrnit o adevărată „senzaţie".
Î~ _P~ivinţa exp~na!elor industriei casnice, în darea de seamă asupra
expoz1ţ1e1 se ~u~lmiaz~.: _,,Poporul _român îşi are industria sa proprie.
Centrul acestei mdustru 11 formeaza cu deosebire lucrul de mină femeiesc. Lucrul de mină al ţărăncii române se distinge nu numai prin fru13

14

Tribuna, 1892, nr. 84.

Arhivele Statului Sibiu, fond Reuniunea sodalilor din Sibiu dosar nr. :!
document nr. 102/1902.
'
'
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museţe şi hărnicie, ci are în sine ceva particular, ceva ce îl deosebeşte
de produsele de ia:-;emenea nalură u;e popo~1relor conlocuitoare. Combi'1aţiunea de forme şi culori ale ţesăturilor şi cusăturilor româneşti caracterizează însăşi firea femeii române. Pe scurt zis, lucrnl de mînă al
femeii române este cel mai frumos decor al ei şi una din mîndriile
noastre naţionale" 15 •
Cu prilejul expoziţiei s-au realizat utile contacte cu membrii Reuniunii de sodali din Transilvania, cu ţărani şi cu reprezentanţi ai intelectualităţii din România.
Printre cei peste 800 de vizitatori ai expoziţiei au fost remarcaţi
Eugeniu Carada, directorul Băncii Naţionale a României, profesorul universitar Ion Bianu,, senatorul Stroe Beloescu, D. Leca, director al Creditului Funciar din Bucureşti, etc.
La organizarea acestei expoziţii s-a remarcat în mod deosebit spiritul de sacrificiu şi entuziasmul cu care au răspuns meseriaşii şi ţăranii
la chemarea reuniunii de a realiza o manifestare de asemenea amploare.
Rolul principal al expoziţiilor organizate de Reuniunea sodalilor din
Sibiu a fost să afirme viguros atît progresul vieţii economice româneşti,
cît şi tendinţele de unitate naţională.
b) Şedinţele literare. Conform hotărîrii adoptate de comitetul reuniunii, la 10 martie 1898 s-a stabilit convocarea lunară „într-o zi de joi"
a unei şedinţe literare. Scopul urmărit prin organizarea acestor şedinţe
literare este arătat la 24 martie 1898 de Victor Tordăşanu: ,,Judecînd
după starea în care se află părinţii meseriaşilor noştri, în cea mai mare
parte oameni muncitori de prin comune; judecind mai departe după
pregătirea şcolară a băieţilor noştri ce intră la meserii şi mai pre.;us
judecind după soarta ce au ca învăţăcei şi în mare parte ca calfe, reuniunea noastră este chemată de a sprijini tot ce n-au putut face părinţii
meseriaşilor noştri şi tot ce nu a putut face şcoala. Să recunoaştem, că
nu este nici o ruşine a recunoaşte, că numai puţini din membrii reuniunii
noastre sînt din părinţi cu slujbe şi mai puţini din părinţi cu avere" 16 •
în cadrul acestor şedinţe literare, membrii reuniunii se indeletniceau
cu lecturi din literatura naţională şi din lucrări tehnice. Dacă la prima
şedinţă literară au participat abia 10 meseriaşi, ulterior sălile de „convenire" au devenit neîncăpătoare pentru cei peste 300 de auditori, care
manifestau un deosebit interes pentru cultura românească 17 • Cînd răs
foieşti documentele Reuniunii sodalilor îţi dai seama cit de revelator
este faptul că în cadrul acestor şedinţe literare s-a vorbiţ, s-a declamat
din opera poetului Mihai Eminescu. Poezia acestuia a fost prezentată
într-un adevărat ciclu, unde odată cu sentimentele de mindrie naţională
şi dragoste faţă de limba noastră, se exprimau aspiraţiile de unitat~
culturală şi naţională.
15
16
17

Ibidem, document 125/1902.
Ibidem, dosar I, doc. 147/1898.
Trai a n C h i r i I ă, op. cit., p. 197.
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Poeziile lui Octavian Goga şi George Coşbuc au însufleţit şi menţi
nut trează conştiinţa naţională, au cizelat vorba sodalilor şi au cultivat
tot timpul dragostea de limbă şi de neam. Ecoul acestor şedin\e literare a rămas viu în conştiinţa sodalilor care le-au frecventat. ,,Dacă
citesc în ziare despre şedinţele literare de la Sibiu - mărturisea sodalul
Teodor Cristea din Topliţa - îmi vine parcă în momentul acela să
plec acolo, să declamez şi eu ceva sau să citesc vreun rînd" 18
în acest climat de intensă viaţă culturală s-au evocat foagmente din
viaţa şi opera lui Ion Creangă şi Alexandru VLahuţă. s-a descris activitatea literară desfăşurată de Iosif Vulcan etc. Efectul acestor seri de
li tera tură românească asupra tinerilor sodali poate fi demonstrat prin
mărturiile documentare existente. În unul din aceste documente se arată
că tînărul sodal Vasile Lucaciu, originar din părţile Dejului, cînd a sosit
la Sibiu abia putea să pronunţe cîteva cuvinte în limba română. După
trei luni de frecventare a şedinţelor literare el a debutat în rîndul declamatorilor cu o lungă poezie populară intitulată Blăstăm de marnă, pe
care a prezentat-o într-o curată limbă românească.
Problemele profesionale legate de specificul fiecărei meserii au fost
de asemenea dezbătute în cadrul şedinţelor literare, prin cursuri speciale de iniţiere sau prin scurte prelegeri cu conţinut tehnic predate de
maiştri cu o bogată experienţă profesională.
Impresia despre activitatea sodalilor în cadrul acestor şedinţe literare este consemnată în documente. ,,E un adevărat deliciu sufletesc să
asculţi partaţiunile membrilor reuniunii. Inainte cu jumătate de oră,
dalta, ciocanul şi acul erau purtate în sudoarea feţei lor de acei membri,
care,, setoşi de progres şi luminare, îi vezi acum declamînd cu simţ,
citind cu pricepere, cîntînd cu căldură" 1 a.
In acest mod, prin conţinutul lor instructiv-educativ, şedinţele literare au adus o contribuţie de seamă la consolidarea sentimentelor de solidaritate profesională şi naţională ale meseriaşilor români.
c) Manifestări publice şi politice. Pînă la 1900 manifestările cultural-artistice au avut un caracter restrîns, fiind organizate de obicei în
cadrul reuniunii, iar uneori, în diferite momente jubiliare, cum au fost
cele din 1878 şi 1892, s-au prezentat în colaborare cu Reuniunea română
de cîntări din Sibiu sau cu alte formaţii corale, o serie de reprezentaţii
publice. Cu acest prilej, trebuie să arătăm că programele formaţiei corale ale reuniunii au fost alcătuite pe baza partiturilor muzicale donate
de Reuniunea română de cîntări.
La petrecerile însoţite de cîntări, declamaţii, jocuri şi teatru, comitetul reuniunii a cuprins permanent în repertoriul corului sodalilor
m_<:rşu~ Deş~ea7:tă-!e române,. Hora Griviţei de Carol Frlihling, Hora luc: atonlor. ş1 diferite uverturi de A. Flechtemacher, Cîntecul gintei latine, muzica de E. Caudella, Coroana Moldovei de G. Humpel, Hora Si1~
19

Arhivele Statului Sibiu, fond Reuniunea Sodalilor Sibiu, doc. 226/1901.
Ibidem, doc. 6/1901.
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şi cillc> piese din repertoriul clasic şi naţioncll românesc.
Prezentate sub aceast[1 formă, reprezentaţiile muzical-artistice ale
socialilor sibieni au stîrnit de cele mai multe ori „aplauze frenetice" în
rîndul spectatorilor români. -<1~i sc1u rnughiari.
Spre sfîrşitul secolului trecut, sub îndrumarea lui Victor Tordă
şeanu, asemenea manifestări cultural-artistice au devenit tot mai frecvente pe scenele sălilor de spectacole de la Sibiu. Tot în aceasE1 perioadă, odată cu angajarea unui dirijor permanent, formaţia corală a fost
completată cu soliste din despărţămîntul feminin, iar repertoriul a fost
permanent îmbogăţit cu noi compoziţii româneşti şi clasice:? 0 •
Reprezentaţiile comune cu formaţiile corale ale meseriaşilor saşi au
provocat nesfîrşite aplauze în rîndul spectatorilor români şi saşi, care
au strigat alături în cor „Trăiască! ·şi Hoch!".
Acelaşi entuziasm l-au sitîrnit în rîndurile spectatorilor şi jocurile
româneşti prezentate de sodali.
Din repertoriul teatral interpretat de sodali, enumerăm piesele: Iorgu
de la Sadagura, Arvinte şi Pepelea (de Vasile Alecsandri), Vlăduţiul Madei (de Ioan Lupeanu) etc. Aprecierile contemporane despre reprezentaţii'le de teatru ale reuniunii au consemnat valoarea şi rolul educativ
al pieselor interpretate de diletanţii sodali, care în roluriQe jucate nu au
fost mai prejos <lecit diletanţii din clasa cultă.
Un alt episod din activitatea sodalilor români oglindeşte atitudinea lor faţă de evenimentele din 1918.
1n noile condiţii social-politice de la sfîrşitul primului război mondial, cind - ,,naţiunea română conştie de drepturile şi datoriile sale" s-a format, la 30 octombrie 1918, în zilele premergătoare mişcării revoluţionare, Consiliul Naţional Român din Sibiu, care a luat măsuri de
organizare politică şi militară a locuitorilor români din 86 comune
sibiene.
La adunarea de constituire a Consiliului Naţional, care s-a ţinut în
clădirea „Astrei" din Sibiu, unde s-a ales un comitet de conducere,, format clin 10 membri, condus de Andrei Bârseanu, preşedint-ele „Asocia-

naia de C. Ventura

ţiunii".

Trebuie să subliniem că, din primele zile ale activităţii sale, acest
Consiliu Naţional a invitat, într-o perioadă de tulburări sociale şi incidente sîngeroase, de la Sibiu şi Sebeş şi din comunele Veştem, Miercurea, Dobîrca, Armeni, etc. să participe la unele din şedinţele sale pe
tipograful George Poponea, unul din membrii marcanţi ai Reuniunii sodalilor din Sibiu.
Menţinerea numai a lui G. Poponea în postura de colaborator în cadrul Consiliului Naţional i-a nemulţumit pe fruntaşii socialilor sibieni.
Pentru a obţine o reprezentare corespunzătoare cu ponderea lor socialeconomică, sodalii, sprijiniţi de ţărani, adresează preşedintelui Andrei
20

Ibidem, doc. 310/1900.

https://biblioteca-digitala.ro

Lupta pC'ntru unitate

9

naţională

a sodalilor sibieni

153

Bârseanu o întimpinare, în care arată că „o lume întreagă trebuie să ştie
că în ultimele decenii clasa meseriaşilor români s-a întregit, a prosperat ... şi pe această bază ei pornesc de la deviza că, dacă fiecare naţiune
are dreptul liberei dispuneri de sine, deviză care a răsturnat sisteme învechite făurind o lume nouă" şi noi putem să „credem că fiecare individ,
membru al oricărei clase din sinul naţiunii îi revine acest indispensabil
drept" de a pretinde completarea pe baze democratice a Consiliului
Naţional din Sibiu.
Din acest memoriu, semnat de 84 meseriaşi şi ţărani, se despl'ind
clar revendicările lor politice. In contextul mişcării revoluţionare din
1918 nu trebuie să ne surprindă această poziţie de clasă a unei pături
care, prin compoziţia membrilor ei, era parte integrantă a mişcării
m unei toreşti.
Pe baza dreptului lor de a dispune singuri de propria lor reprezentare, meseriaşii sibieni - ţinînd seama de precipitarea evenimentelor
politice,, care nu permiteau atunci convocarea unei adunări reprezentative pentru alegerea unui nou Consiliu Naţional - apelează la judecata
imparţială a preşedintelui Andrei Bârseanu, pentru a admite întregirea
Consiliului Naţional cu 6 :reprezentanţi ai meseriaşilor şi 4 ,ai ţăranilor.
Cu acordul Consiliului Naţional, unde revendicările au fost expuse
de George Poponea, meseriaşii au dat - la 14 noiembrie 1918 - mandat de reprezentare lui George Poponea, Ilie Şteflea, Iosif Marcu, Victor
Tordăşianu, Nicolae Bratu şi Ilie Stanciu, subliniind că în „aceste momente fiecare român de bine, trebuie să se ridice peste micile patimi,
să uite trecutul cu toate durerile lui şi, dind mina cu toţii, fără deosebire de clasă, neclintiţi, să stăruie la înfăptuirea idealului nostru naţional"21.

Conştienţi de importanţa acestui moment istoric. reprezentanţii meseriaşilor români s-au încadrat în spiritul acestui ideal naţional, angajîndu-se să acorde un ajutor eficient la tipărirea şi difuzarea miilor de
manifeste şi declaraţii emise de Consiliul Naţional din Sibiu.

Ţinem să semnalăm între aceste tipărituri în primul rînd declaraţia
Hotărîrea noastră, care s-a difuzat în 1 OOO de exemplare la Adunarea
Naţională de la Alba-Iulia de către delegaţii sibieni, între care semnalăm prezenţa lui George Poponea, Ilie Stanciu, Ştefan Duca şi Nicolae

Bratu.
Tot în acest context de sprijinire a ,acţiunilor politice ale Consiliului
Naţional se cuvine să amintim donaţia de 50 OOO coale hîrtie de ziar, pe
care a făcut-o tipograful Nicolae Bratu. Tot acest tipograf s-a declarat
de acord să sprijine acţiunea de editare a unui cotidian politic la Sibiu.
Şi după Marea Adunare de la Alba Iulia sodalii sibieni au luat
parte la toate evenimentele locale, remarcîndu-se prezenţa lor la festivităţile organizate pentru primirea generalilor Traian Moşoiu şi Henri
Berthelot.
21

Idem, fond Astra, dos. 616.
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în încheiere, putem afirma, fără a greşi, că atunci pentru toate clasele sociale ale poporului român problema fundamentală la ordinea
zilei a fost încheierea procesului desăvîrşirii unităţii naţionale.
Prin realizările ei profesionale şi culturale, această reuniune s-a
înscris, alături de celelalte reuniuni similare din Transilvania, în complexul de factori care au contribuit la împlinirea aspiraţiilor de emancipare socială şi culturală, de unitate naţională a poporului român.

TEMOIGNAGES SUR LA LUTTE POUR UNITE NATIONALE
DES OUVRIERS DE SIBIU (1867-1918)
(Resume)

Ayant a la base une riche bibliographie de reference et une information documentaire inedite, l'ouvrage reconstitue des importants aspects de l'activite culturelle-nationale des ouvriers de Sibiu entre 1867-1918.
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ROLUL INTELECTUALITĂŢII ROMANEŞTI DIN DOBROGEA
lN REUNIREA ACESTEI STRAVECHI PROVINCII AUTOHTONE
CU PATRIA-MAMĂ (1878)
de

GH.

DUMITRAŞCU

lc.;toriografia n0astră .9.cordă o importanţă deosebită rolului intelectualilor în menţinerea şi cultivarea limbii române, a conştiinţei naţio
nD.le româneşti în perioada şi pentru renaşterea României moderne 1 • Se
subliniază aportul intelectualităţii mărunte, a marilor gînditori, istorici,
literaţi, sociologi, artişti, la pregătirea spiritelor pentru cucerirea independenţei şi formarea statului naţional unitar român~. Cu atît mai importantă este această problemă în ţinuturile româneşti aflate sub stă
pînirea unor imperii cu populaţii de altă limbă şi religie.
în lumina unor materiale ,mai vechi şi mai noi, a unor 'document,e
inedit,:,, ne propunem a găsi şi sintetiza locul intelectualităţii din Dobrogea în acest proces, atrăgînd atenţia de la început că, respectînd proµ:;. 1iik, prncl:sul se desfăşoară pe aproximativ aceleaşi linii directoare
ca ~i lupta românilor din Transilvania 3 • Căutăm deci să găsim elementele
relaţiei cultură-reunirea Dobrogei cu România la 1878.
Ca şi în Transilvania, în condiţiile recunoaşterii comunităţii religioase şi nu naţionale, este evident că preoţii jucau un rol însemnat în
comunităţile româneşti, fiind în multe cazuri şi ca învăţători, şefii recunoscuţi ai respectivelor comunităţi. Viaţa bisericească românească în
Dobrngea pînă la 1877 este un capitol însemnat al istoriei românHor de
aici.
Bisericile ortodoxe române din Dobrogea, ctitorii vechi de sute de
ani - cea de la Babadag din secolul XVI - au fost construi te de românii autohtonL, ca şi de domnii din Principate, înzestrate şi întreţinute
T i t u G co r g e s c u, E m i 1 B â I d e s c u, Ctitori de şcoală românească,
Editura didactică şi peda,gogică, 1971.
2
Istoria filozofiei româneşti, I, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1972;
M i r o n C o n s t an t i n e s c u, O v i d i u B ă d i n a, G a 1 1 E r n 6
Gîndirea
socio~ogică din România, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1974:
• V. Cur tic ă peanu, Mişcarea culturală românească pentru unirea din
1918, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1968. Şi istoricii străini insistă pe ideea rolului
important al intelectualilor în epoca modernă şi de renaştere naţională. Vezi, de
exemplu, V e 1 k o Tone v, Dobrudja prez vîzrajdaneto, Vama, Dărjavno izdatelstivo, 197(3, 3,18 p.; IJocuments and materials on the history of the Bulgarian
people, Bulgarian Academy of science, Institutte of history, Sofia, 1969.
1

Bucureşti,
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de către aceştia. în seco-lul ,al XVJII-lea sistemul a den':,it obicei 4 • ~foi
mult, din punct de vedere al organizării bisericeşti, atîta timp cît a existat Mitropolia Proilaviei la Brăila (după 1550) biserica ortodoxă din
Dobrogea a ţinut de aceasta, de Ţara Românească, adică.
In momentul reunirii Dobrogei cu România, ea avea 4 mănă-;tiri,
singurele din provincie, Mănăstirea Cocoşu fiind cea mai imporbnt:t
dintre toate 5 • Dintre cele 117 biserici creştine, deservite de 151 de preoţi,
cele mai multe erau româneşti 6 • Aceşti preoţi, care-şi ţineau slujbele
în limba română, chiar şi în bisericile altor neamuri creştine', se folc1seau de un număr impresionant de cărţi de cult aduse din toc.1te tipografiile româneşti. Pînă în prezent, în numai 23 de localităţi din Dobrogea - în ciuda tuturor vicisitudinilor - se mai păstrează 171 de cărţi
vechi dinainte de 1877, avînd însemnări ce dovedesc circulaţia lor dobroge,ană8. Este interesant că la Cernavoda, la 1770 se traduceau cărţi de
cult din limba greacă în limba română, dovadă clară a naţionalităţii enoriaşilor9. Istoria învăţămîntului în Dobrogea reţine numele unui impresionant număr de preoţi-învăţători: dascălul Agachi, dascălul Ionel Mitu
de la Cochirleni, Popa Anton, Popa Dinu, dascălul Arsene de la Topalu,
numai între 1840-1843, preotul Ştefan Constantinescu, popa Iancu de
la Niculiţel, Popa Anciu de la Seimenii Mari etc. 10 •
Şcoala a fost o instituţie de o foarte mare importanţă în menţinerea
etniei române, în afirmarea ei multilaterală în Dobrogea. Prima ştire în
acest sens o avem din 1766, cînd dascălul Ioan din Cernavoda se angajează şi învaţă carte timp de 5 ani ,pe un copil ,al unui Mihail Croitoru
din Braşov, plătit fiind cu 50 de tal,eri pe an 11 •
4
Tu d o r M a te e s cu, Les dioceses orthodoxes di! la Dobroudja sous la
domination ottomane, în Balkan studies, Thessaloniki. XIII, 1972; C. Te odor e s cu,
Din trecutul Dobrogei, Bucureşti, 1897, p. 16-17; G. Pop a Li s se anu, Incercare de monografie asupra cetăţii Dîrstorul-Silistra, Bucureşti, Minerva, 1913.
5
Biblioteca Academiei R.S.R., Manuscrise, Arh. D. A. Sturdza, XVI/varia,
document 150 (Raportul colonelului Ştefan Fălcoianu din octombrie 1878), filele 10-11.
6 De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice şi monumente de artă creştină,
Galaţi, Ed. Arhiepiscopiei Tonusului şi a Dunării de Jos, 1977; A 1. Arbore, La
culture roumaine en Dobroudgea, în La Dobroudgea, Bucureşti, 1938, p. 675;
C. I 1 ioniu, Cultele în Dobrogea, în Analele Dobrogei, IX, voi. I, 1928, p. 60-:1-605;
Dobrogea jună, I, 1905, nr. 29; 1909, V, nr. 26.
7
Amiculu familiei, I, 1878, p. 113: România literară, Iaşi. 1855. nr. 2, p. 14.
8
Const anti n Cioroiu, Aurel Moc anu, Cartea românească in
Dobrogea înainte de 1877 (mss. sub tipar). Le mulţumesc autorilor pentru gestul lor

prietenesc de a-mi permite folosirea manuscrisului.
9
N. I org a, Droits nationaux et politiques des Roumains dans la Dobrodja,
Iaşi,

Hll 7, p. 75.
I o an Georgescu, lnvăţămintul public în Dobrogea, în Analele Dobrugei, IX, voi. I, 1928, p. 640-644.
11 Tudor Mate e s cu, Pricini ale românilor din Dobrogea judecate de organele judiciare ale Ţării Româneşti (secolul al XVIIl-lea), în Studii şi materiale df:'!
istorie medie, voi. IX, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1978. p. 128-129.
10

https://biblioteca-digitala.ro

Rolul

3

intelectualităţii

în reunirea Dobrogei cu patria-mamc1

137

şcoală românească este atestată în Dobrogea în 1774 12 . Ne
lipseşte deocamdată o mai largă bază de informaţii despre această şcoală.
Demn de subliniat pentru cultura românească în Dobrogea în secolul

Prima

al XVIII-lea este amintirea tipografului „Ilie de la Cernavoda",, care
tipărea la Rîmnic în 1726 13 , ceea ce poate explica oarecum numărul
mare al cărţilor din acest centru tipografic răspîndite în stînga Dunării. De asemenea, pentru ultimul sfert de veac este amintit „geograful
dobrogean" Iosif Moesiodax (din Moesia, deci), ajuns dascăl al copiilor
domnitorului Al. Ipsilanti 14 •
La 1850, Ion Ionescu de la Brad găsea că zelul românilor din Dobrogea pentru învăţătură este atît de mare, incit aceştia sînt în stare să
„fure" învăţători din stînga Dunării, asigurîndu-le o viaţă „ca-n sînul
lui Avraam".
Şi Alexandru Galescu-Albu sublinia la 1852 zelul pentru carte al
românilor dobrogeni1 5 • Poate cel mai impresionant elogiu şcolii româneşti
din Dobrogea îl aduce unul dintre slujitorii ei cei mai fideli şi cei mai
dinamici, Costache Petrescu: .,,Şcoala românească ... , singurul liman de
scăpo.re al naţionalităţii noastre române din partea dreapta •n bătrînului
Danubiu, naufragiată de vînturile sorţii şi strivită de atîtea elemente
străine" 16 •

În afara numelor de învăţători şi preoţi cunoscuţi din lucrările lui
Ioan Georgescu şi Vasile Helgiu 17 , pe cărţile vechi studiate de C. Cioroiu
şi Aurel Mocanu se găsesc confirmate, alături de acestea şi altele, dintre care citez: Gheorghe Dima şi Enciu Marinescu la Băneasa în 18G5
şi 1868, Popa Ioan din Cochirleni la 1852, dascălul Dumitru din qceeaşi
localitate, la 1863, părintele Sachelarie „sin Popa Ştefanu" la Ostrov,
1864, preot Hristu Zanetu la Bugeac în 1864, Vasile Moş Iorga la Rasova,
1868, Popa Ilie din satul Topalu - 1853, Dimitrie Ştefan Orzăscul „profesor" la Greci, 1867, George Grigorescu, preot în aceeaşi comună la
12

Lamura, VIII, 1927, nr, 6, p. 157-159; Analele Dobrogei, XIX, 1938, p. 122;
Turt11caia, 1927, ziar special închinat sărbătoririi acestei şcoli. Contribuţiile altor
istnrici d~tează cea dintîi şcoală în limba bulgară în Dobrogea la 1830 (Velko, Tom,v, op. cit., p. 269-271).
13
Bibliografia românească veche. 1508-1830, tom II (1716-1807), p. 29 (cf.

C. Ci o roi u şi Aur e 1 M o c a n u, op. cit.,)
14
Nic o 1 a e I org a, Iosif Moesiodax, geograful din Cernavoda, în Arhiva
~obrogei, II, 1919, nr. 1, p. 6-8; N. I org a, O hartă a Ţării Româneşti din 1780
ş1 un geograf dobrogean, în Analele Academiei Române, seria II-a, tom. XXXVII
Memoriile secţiunii istorice, Bucureşti, 1914.
'
13
Boierii Goleşti, Scrisori publicate şi adnotate de George Fotino, vol. I,
p 181. 191; vol. III, doc. nr. 333 şi 342.
16
In adresa de mulţumire către primăria oraşului Călăraşi (Cf. I o an
G e o r g e s cu, op. cit,, p. 641).
17
H. He 1 g i u, Şcoala românească de la înfiinţare pînă la 1938, Constanţa,
1938; Traian
Bi do ai e,
Date despre începuturile învăţămfntului românesc
în Dobrogea pînă la 1871, în Convorbiri didactice, vol. III, Tulcea, 1974, p. 111-117;
A u r e 1 M u n t e a n u, File din istoria învăţămîntului public în judeţul Tulcea,
µartea I, în Convorbiri didactice, vol. II, Tulcea, 1973, p., 99-104.
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1874, preotul Ioan S. Găilin la Mahmudia, 1871, iar din 1874, tot acolo
preotul Dimitrie, Gheorghe Munteanu la Măcin 1875, Dimitrie Diacul
la Pecineaga în 1867.
Pentru a înţelege dimensiunile de cultură patriotică pe care le-a îndeplinit şcoala dobrogeană, e obligatoriu să studiem mijloacele fin;-inciare pe care se bazează. In primul rînd sînt contribuţiile locuitori ior
români, în totalitatea lor şi cu deosebire ale unor oameni înstări ţi şi
buni patrioţi, ca, de pildă, Nica din Cochirleni şi Nicolae Ţîrcă de L.1
Hîrşova cc.1re ţin aproape doi ani de zile, 1877, 1878, şcoala românea~'.'<t
şi pe şcolarii din aceste localităţi pe cheltuiala lor 18 • In acelaşi sens, activitatea preotului Encică din Rasova şi a institutorului Dimitrie Chirescu de la Cernavoda 19 • O sursă însemnată o constituie ajutoarele din
România, neoficiale, de la diverşi oameni de bine, care trimit cărţi şi
rechizite şcolare, sau oficiale ide !La şcoli, de ila 'tipografii şi bugetar de
la Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor, care acordă subvenţii şi plăteşte
el însuşi pe unii dintre învăţătorii şi profesorii din Dobrogea 20 •
Desigur, şcoala făcea, înainte de toate, oficiul de a-i învăţa carte pe
copiii românilor - deşi în lipsa şcolilor române, elevii români învăţau
la unele şcoli greceşti din Dobrogea - , de multe ori, cu gîndul declarat
de a-i învăţa şi elemente de aritmetică practică, măsurători de spaţii şi
volume, operaţii de contabilitate curentă, pregătindu-i pe români deci a
face faţă concurenţei comerciale a unor elemente tradiţional-comerciale
în Dobrogea. E de amintit planul interesant al lui Ion Ionescu de la
Brad de a înfiinţa în Dobrogea şcoli româneşti care să pregăteasc[1 notari şi specialişti agricoli.
Absolvenţii şcolilor româneşti din Dobrogea au o pregătire relati\·
superioară, de vreme ce sînt şi locuitori din stînga Dunării care-şi trimit
copiii la şcolile din Dobrogea, iar unii dintre absolvenţii de aici se impun
în liceele prestigioase de la Bucur~ti. De la şcolile româneşti din Dîrstor
şi Cernavoda, cei mai buni absolvenţi sînt repartizaţi ca preoţi şi învăţători în unele sate din Dobrogea la Alimanu sau la Oltina, unde-i
găsim pe Cercel Hagineaga şi Tudor Stănescu 21 •
----· In Dobrogea întîlnim şi funcţionari români, unii dintre ei, c.1 d('
pildă Brătianu, la consulatele şi viceconsulatele habsburgice şi care fac
18
Arhiva Centrală de Stat, Fond M.A.l., administrativ, Inv. 318/comunal, dosar
49/1978, fila 5; Bibl. Academiei R.S.R., Manuscris, Arh. D. A. Sturdza, loc. cit.,
fila 19.
19
Lamura, IX, 1928, nr. 6, p. 161.
20
G h. Du mi t r a ş c u, Un document privitor la „Si.tuaţiunea judeţului Tulcea" în anul 1879, în Peuce, vol. IV, Muzeul „Delta Dunării", Tulcea, Hl73-1975,
p. 286-287; Tudor Mate e s cu, Documente privind istoria Dobrogei (18."J01877 ), Bucureşti, Direcţia generală a Arhivelor Statului, 1975, doc. nr. 264-.'.:!65.
21
I o n Bi to Ie a n u, G h. D u m i t r a ş c u, Românii din Dobrogea şi manifestări ale conştiinţei lor naţionale la începutul epocii moderne, în Revista de
istorie, XXIX, 1976, nr. 6, p. 878-879; I. Georgescu, op. cit., p. 646.
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serv1c11 diverse românilor 22 , amintim de asemeni un cercetător român al
arheo-logiei şi numismaticii dobrogene, cunoscut pe la 1850 2 :i. în sfîrşi:t.
activitatea consulului român Stoianovici şi a unei interesante personalităţi ştiinţifice şi politice româneşti, Nifon Bălăşescu, desfăşurate din
1869 24 •
Intelectualii amintiţi mai sus s-au manifestat ca fruntaşi ai neamului lor, între Dunăre şi Mare,. începînd de la micile comunităţi rurale,
pînă la încercarea de creare a unui stat major al mişcării culturale româneşti la scara Dobrogei întregi.
O faţetă luminoasă prin semnificaţia activităţii acestor intelectuali
este aceea de întemeietori şi conducători ai unor instit11ţii romf1ne.~ti.
în afara bisericilor, mănăstirilor şi şcoli101·, care-n genere aveau un statut corespunzător, unele desfăşurîndu-şi activitatea cu ,aprobarea înc;uşi
a sultanului25, vom aminti aici eforiile româneşti dintr-o serie de localităţi care conduc treburile comunităţilor TOmâneşti. Ele sînt formate din
intelectuali şi alţi fruntaşi ai românilor, mari proprietari şi negustori.
Aceste eforii conduc treburile bisericii şi şcolii, vehiculează fondul'ile
comunităţii. Cele mai importante eforii sînt cele ale românilor din Tulcea, Măcin, Dîrstor şi Hîrşova 26 •
O instituţie românească de mare importanţă, ca semnificaţii, ec;tc
Societatea română de cultură şi limbă din Dîrstor, înfiinţată în ocLombrie 1870 şi al cărui program prevede între altele să propage învăţarea
limbii române, să „conlucre la dezvoltarea educaţiunii naţionale" şi să
apere „privilegiile ei", să ajute pe junii şcolari români lipsiţi de mijloace şi să înfiinţeze o şcoală cu patru clase primare pentru adulţi. Societatea avea 37 de membri fondatori, cea mai mare parte preoţi şi învăţători, între care şi C. Petrescu Conduratu din Bucureşti, în tipografia
căruia se tipăreau statutele şi diplomele de membru al societăţii şi
se găsea în corespondenţă cu diverse personalităţi din România şi din
Transilvania de unde, prin intermediul lui Diamandi I. Manole din Braşov, încerca a face adeziuni „printre confraţii transilvani" 27 • Prin totul,
Societatea este similară „Astrei", pe care, probabil o are drept model.
22

V. S 1 ă v e s cu,

1846-1874,

Bucureşti,

Corespondenţa

dintre Jon Ionescu de la Brad

şi

Jon Ghica

1943, p. 53.

23

Ibidem.
între alţii, M. Maci u, Periegeza profesorului Nicolae Bălăşescu la românii din Dobrogea, în Memoriile secţiei de ştiinţe istorice, seria a IV-a, tom I,
1975-1976, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1978.
2
:; Arhivele statului Tulcea posedă în original iradelele (aprobările imperiale)
pentru construirea unei biserici la Chilia Veche, Isaccea şi Sfîntu Gheorghe din
24

1844-1854.
26
Tudor Mate e s cu, op. cit., doc. 246, 247, 261, 262; Apos to 1 D.
C u 1 ea, Cit trebuie să ştie oricine despre Dobrogea, Bucureşti, Casa şcoalelor,
1928, p. 107-119.
27
I o a n N,. R o m a n, Pagini din istoria culturii româneşti în Dobrogea
înainte de 1877, în Analele Dobrogei, I, 1920, nr. 1, p. 369-378; G. Pop a Li s se anu, op. cit., anexele IX-XI.
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Şi Starostia mocanilor de la Hîrşova, adevărată reprezentanţă a intereselor mocanilor transilvăneni în Dobrogea, în afara consulatului şi
viceconsulatelor habsburgice de aici, este o instituţie care foloseşte pregătirea unor învăţători şi preoţi pricepuţi în ştiinţa întocmirii de membrii
şi cunoscători ai mai multor limbi, în raporturile cu autorităţile 28 •
în sfîrşi~, unii fruntaşi ai românilor din Dobrogea, intelectuali mai
ales, sînt totuşi admişi în funcţii politice-administrative. Nicolae Ţîrcă
este viceconsul al Imperiului Habsburgic la Hîrşova, preotul Encică e
,.ciorbagiu" la Rasova, Costachi Andrei e „muhtar" la Somova etc. 2 !1•
Aceşti români au o acută conştiinţă a rolului lor de apostoli ai neamului. Ei îşi apără consătenii în faţa abuzurilor unor autorităţi, le întocmesc petiţiile, fac traduceri în limba turcă. Mai mult, Costache Petrescu publică, cu ajutorul mitropolitului Dîrstorului, Grigore, probabil
român din Transilvania, un ,.,Abecedar turco-român", apărut la Rusciuc
în 1874 30 • Credincioşi programu[ui „Societăţii de culrtură şi limbă română"
învăţători şi preoţi întocmesc statistici demografice ale Oltinei şi Ciş!ei
(părintele Anghel Sachelarie), Dîrstor (Costache Petrescu), Beilic (primarul Gheorghe Manole), Ostrov (institutorul Grigore Coşea), Bugeac
(preotul Constantin şi Velicu Ciorbagiu primarul) 31 • Aceşti intelectuali
sînt conştienţi de necesitatea conservării documentelor celor mai importante care atestă drepturi româneşti recunoscute sau cîştigate, precum şi documentele create de instituţiile româneşti din Dobrogea: iradele, documentele daniilor domneşti, documentele şcolare şi ale in-;tituţiilor româneşti, certificate de naştere şi de botez, de membrii ai societăţilor de cultură 32 • Însemnările făcute pe cărţi de cult şi care privesc
evenimente, unele de importanţă naţională pe linia solidarităţii românesti
şi a luptei pentru unitate naţională, sînt expresie a conştiinţei istorice
româneşti 33 . Jurnalele de familie, cum e acela al lui Dimitrie Chirescu
oferă date importante despre viaţa românilor din Dobrogea de pină la
1877. Tot în acel caiet Dimitrie Chirescu face prima culegere de folclor
românesc din Dobrogea, la 1870 34 •
Suma unor asemenea activităţi poate duce uşor la concluzia că se
urmărea cu consecvenţă, deşi pe căi multiple, întărirea conştiinţei naţionale pentru împlinirea marilor idealmi naţionale româneşti. Nu e de
28

Tudor Mate c s cu, op. cit., p. 148; V. S I ăv e s c u,

op. cit., p. 57-58;

63-69.
29

Analele Dobrogei, XII-XIII, 1932-1933, p. 31-52;

op. cit., dos. 261.

Tudor Mate e s cu,

30
A bl'cedaru Turco-Românu, de Constantin Pl'trescu, Institutorcle Şcoalci Române din Silistra, Imprimeria provinciei Danubiului, Rusciuc, 1874.
31
I. N. Rom an, op. cit., p. 387-392.
32
G h. D u mitra ş cu, Din începuturile muzeografiei în Dobrogea, în Ret'ista Muzeelor şi monumentelor, seria Muzee, 1977, nr. 9, p. 59-64.
33
M. St an ci u, Bibliofili şi cronicari, în Tomis, Constanţa, V, 1970, nr. 9,
p. 17; C. C i or o i u, A. M o ca nu,
Circulaţia cărţii româneşti fn Dobrogea
înainte de 1877, în Dobrogea nouă, XXX, 1977, nr. 1977, p. 3.
34
Muzeul de istorie naţională a Dobrogei, Fondul de istorie medie, modernă
şi contemporană, Inv. 50.
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prisos să spunem că la şcolile româneşti din Dobrogea se predau istoria
şi geografia României, religia, şi că exista un singur obie:ct în limba
turcă „citirea în limba turcă", ultimul dintre obiecte, iar pe fişele matri-

cole ale elevilor se specifica „naţionalitatea română" 33 • învăţătorii, profesorii, ceilalţi intelectuali au fost sensibili la mişcări'le revoluţionare din
stînga Dunării. La 1848-1349 în Dobrogeci au circul;,11 documente programatice ale revoluţiei române, iar Petre Mihail, învă\ător român din
Dobrogea era în ziua de 11 iunie 1848 la Bucureşti avînd asupra lui o
mare sumă de bani. Peste doi ani, Ionescu de la Brad vorbea despre el
ca avînd o înaltă conştiinţă românească şi fiind pregătit p2ntru ideile revoluţiei36. La 1850, revoluţionarii Ion Ionescu de la Brad, Grigore loranu,
Ion Ghica şi Nicolae Bălcescu, considerau că tăria conştiinţei naţionale
româneşti din Dobrogea constituie factorul decisiv al încercării de a
foce ,să reizbucnească de aici, revoluţi,a română înăbuşită în 1848-1849 37 •
Ca expresie a acestor convingeri patriotice româneşti, mai ales după
1848, românii din Dobrogea oferă autorităţilor româneşti informaţii dintre cele mai diverse 38 , dar mai cu seamă militar. în preajma şi în timpul
războiului din 1877, acestea vor fi numeroase şi utile 3(). Românii din Dobrogea cer prin delegaţii şi memorii, întocmite, fireşte, tot de către intelectualii lor„ reunirea Dobrogei cu România 40 • Arcurile de triumf pentru primi.rea autorităţiilor române la Tulcea, sînt decorate de pictorul
român Cardaş din Sulina, la părintele căruia îşi găsise adăpost I. C. Bră
tianu în 1848.
înainte de reunirea din 1878, a doua etapă în făurirea statului unitar român independent, putem afirma că, într-un anume fel, prin intermediul intelectualilor mai ales, avusese loc, pe planul instituţiilor culturale o integrare a Dobrogei în România. Propunem cîteva concluzii,
argumente:
- învăţămîntul românesc din Dobrogea era integrat ~istemului instituţional din România. Rapoartele cadrelor didactice din Dobrogea, documentele oficiale ale Ministerului Instrucţiunii, existenţa unui inspector al şcoalelor româneşti din Turcia, în persoana lui Nifon Bălăşescu,
a:, Tudor Mate e s c u, op. cit., p. 277.
6
"
V. S 1 ă v e s cu, op. cit., Scrisoarea lui Ionescu de la Brad datată „Măcin
2/14 iulie 1850", p. 86; I. N. Rom an, op. cit., p. 363.
37
I.
B i to 1 ea n u,
G h. Du m i t r a ş c u, Dobrogea în corespondenţa lui
Nicolae Bălcescu la 1850, în Studii şi cercetări dobrogene, Constanţa, 1971,

p. 169-174.
:,H G h.
D u m i t r a ş cu,
M a r ia n a
L u p u,
Documente privind istoria
Dobrogei în 1877-1878 şi pregătirea reunirii ei cu România, în Muzeul Naţional,
IV, Bucureşti, 1978, p. 609-614.
3
Centrală de Stat. arh. M. Kogălniceanu pachet XVI dosar 16·
~ Biblioteca
Amiculu familiei, I, 1878, p. 79; Monitorul Oficial, 1878,
5615. La 1877 consuluÎ
româ? la Tulcea, Stoianovici, vorbind despre românii din Dobrogea, spune că „aceştia"
se mmclresc cu noi ca nişte, fraţi şi patrioţi herbinţi ai patrii noastre şi carii au
speranţe a se mai uni cu noi pe viitor" (Tudor Mate e s cu, op. cit., doc. 248).
0
~ Gazeta Transilvaniei, XVI, 1878, nr. 83; T. Voicu, B. Cot o v u, P. Con s t a n tine s cu, Monografia oraşului Tulcea, Constanţa, 1928.

p.

11 -
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1980
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revoluţionarul de la 1848, vizitele inspectorilor şcolari din România în
Dobrogea, în exerciţiul funcţiunii, sînt grăitoare din acest punct de vedere. ln calitate de învăţători, şi o parte a preoţilor din Dobrogea ţineau
de instituţiile statului român. Ca şi şcolile, şi bisericile primeau cărţile
exclusiv din România de unde, în parte erau şi finanţate de aici din
vechime.
- Societatea românească de cultură din Dobrogea îşi fixa obiective
similare acţiunii culturale din România, avînd desigur şi unele specifice
ţinînd de apartenenţa la imperiu.
- Arheologii români includ spaţiul dobrogean în investigaţiile lor
privind România 41 .
- Din punct de vedere juridic, există situaţii în care împricinaţii
din Dobrogea se adresează, ca instanţe superioare judecătoreşti, celor din
România.
- Din punct de vedere sanitar, mai ales veterinar, autorităţile româneşti din stînga Dunării, controlau şi rezolvau problemele Dobrogei,
ca o situaţie de la sine înţeleasă, fără aprobare sau intervenţie din partea otomanilor42 •
Documente noi vor îmbogăţi supoziţia avansată mai sus. Rămine
însă dovedit că... intelectualii din Dobrogea au contribuit într-o manieră
impresionantă la reunirea ei ,cu România în 1878.

THE ROLL OF ~HE ROMANIAN INTELECTUALS OF DOBROUDGEA
IN HER REUNIAN WITH ROMANIA (1878)
(Sumary)

Dobroudgea, savagely taken up from Wallachia by the Ottoman Empire in
the XV century, continued to assert herself till 1878, ihe year of her reunion with
the Country, like a Romanian province.
The Romanian intellectuels of Dobroudgea teachers, priests, clerks, played
an important roll in preserving and cultivating the national conscience.
These more than 50 churches and 4 monasteries - in fact the only monasteries
in Dobroudgea - were like, in Transylvania, centres of culture, preservatives of the
Romanian language, used and transmitted Romanien books printed by all Romanian printing houses.
Tens of Romanian schools, beginning with the oldest one round here, attested
in 1777, having as important centres: Topalu, Măcin, Durostorum, Rasova, Tulcea,
Niculiţel and others, instructed and educated the Dobroudgea Romanian youth.
The Romanian schools of Dobroudgea had already been integrated to the
Romanian educational system prior to 1878. Many of them had been provided with
41 Lu ci an
Boi a, Evoluţia istoriografiei române, partea I,
versitatea Bucureşti, 1975, p. 184.
42 T u d o r M a t e e s c u, op. cit., doc. 259, 266, 269.
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teachcrs from Romanian and used Romanian books. They werc also guidecl ancl
controlled by Romanian inspectors.
The intellectuels, among which mention must be made of: Costache Petrescu.
Dimitrie Chirescu, the Encico priest, Nifon Bălăşescu, set up the Society for the
language and the culture of Romanian people, similar to the Astra of Transylvania,
supported the other Romanian institues like eforiile and Starostia mocanilor at Hîrşova, provided valuable information to Romanian authorities, especielly between
1877-1878.

So, the Romanian intellectuals of Dobroudgea, the general steff of the Romanian population, autochtonous and the most numerous here, hac! a very important contribution to the reunion of Dobroudgea with Romanian stage in the creation
of Romanian Nations United State.
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CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA ACTIVITĂTII dr. AUREL LAZĂR
IN TIMPUL CONSILIULUI DIRIGENT. (1918-1919)
1

de

GHEORGHE IANCU

Sînt momente de fericită coincidenţă în istoria unei localităţi, aşa
cum sînt cele două din ziuia de 12 octombrie 1918 si rn4-1, pentru
Oradea. Şi dacă semnificaţiile unor asemenea evenimente depăşesc cadrul
local, preţuirea şi sărbătorirea acestora e cu atît mai binevenită. Personalităţile politice prin activitatea lor se înalţă nu numai pe ele., ci şi
oraşul în care au activat, cu oamenii săi. Aurel Lazăr (187~-1 !J:30) este
o asemenea personalitate, care a contribuit din plin la situarea oraşului
Oradea în primplanul luptelor naţionale româneşti. Oraş şi om, om şi
oraş au făcut ca ziua de 12 octombrie 1918, zi în care s-a afirmat răs
picat dreptul naţiunii române din Transilvania la autodeterminare, să fie
înscrisă cu litere de preţuire în istnria luptelor pentru libera afirmare şi
manifestare a poporului român. Nu peste mult timp, prin eforturi unite,
la 1 Decembrie 1918 postuilatele Conferinţei de la Oradea ,au cunoscut împlinirea lor de mult aşteptată şi cu entuziasm primită şi salutată de întreg poporul român, de toţi prietenii lui. Formarea statului naţional
unitar român a însemnat punctul de apogeu ,al unui îndelungat proces
istoric, dar şi unul de pornire într-o nouă etapă, de dezvoltare ascendentă a poporului român. Subliniind covîrşitoarea importanţă a Unirii
Transilvaniei cu România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu aprecia că „formarea statului naţional unitar a determinat intrarea României într-o
nouă etapă a dezvoltării, creind premise pentru dezvo ltarea mai intensă
a forţelor de producţie, pentru accelerarea progresului economic şi cultural al ţării" 1 .
După ce Marea Adunare Naţională şi masele populare au primit cu
bucurie Rezoluţia de Unire în întregimea ei, în conformitate cu prevederile punctului IX s-au ales,, prin aclamaţii, membrii Marelui Sfat Naţional al Tronsi'lv,aniei. Compuis din 212 membri, reprezentînd toate clasele
şi categoriile sociale, fireşte în proporţii diferite, Mariele Sfat Naţional,
1

N i co l a e C e au ş e s cu, Expunere ţinută la Sesiunea solemnă comună
a~ C:omitC:tului Central al partidului, Consiliului Naţional al F.U.S., şi Marii Ad11,1

nan Naţionale consacrată sărbătoririi a şase decenii de la făurirea statului unitar
român, în Scînteia din 2 decembrie 1978.
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din care a făcut parte şi A. Lazăr, va adopta în perioada urmăoare mă
suri de cea mai mare importanţă 2 • în 2 decembrie 1918 Marele Sfat
National a desemnat din rîndurile sale un Comitet executiv, investit cu
1argi prerogative în conducerea pentru o perioadă de timp limitată a
afacerilor Transilvaniei3. Acest organism provizoriu s-a numit Consiliul
Dirigent şi număra 15 membri. în Consiliul Dirigent, avîndu-1 ca preşedinte pe I. Maniu, au fost aleşi reprezentanţi de seamă ai poporului
român, majoritatea dintre ei cunoscuţi şi apreciaţi luptători pentru cauza
naţională şi care s-au situat în fruntea maselor populare româneşti în
perioada de pregătire a Unirii, ca: V. Goldiş, O. Goga, V. Lucaciu,
A. Lazăr, ·v. Branişte~ I. Suciu, I. Flueraş, I. Jumanca etc. 4 • Trecutul politic remarcabil, înaltul simţ patriolic i-au fost recunoscute lui A. Lazăr
prin alegerea sa în Consiliul Dirigent. Profesia, vasta pregătire, spiritul
de dreptate de care era călăuzit în viaţa şi activitatea sa au fost elemente de care s-a ţinut cu siguranţă seama atunci cînd el a fost numit în
fruntea Resortului de justiţie. Alegerea lui Am·el Lazăr în Consiliul Dirigent a fost primită cu satisfacţie şi de cei alături de care activase pe
tărîan naţional. Astfel, în şedinţa Comitetului Executiv al C.N.R. din Oradea şi Bihor din 5 decembrie 1918, ţinută sub preşedinţia sa, înaintea
ordinii de zi un membru al Comitetului l-a felicitat „pentru înalta
distincţie cu care l-a răsplătit neamul", prin alegerea în Consiliul Dirigent. La aceasta, cu multă modestie, A. Lazăr a răspuns: ,, ... Nu eu am
fost distins, ci prin mine acel Bihor, pentru a cărui înălţare lupt de
21 ani" 5 •
Sub îndrumarea sa treptat s-a definitivat organizarea internă a Resortului6, putîndu-se apoi trece la luarea acelor măsuri în domeniul justiţiei ce se impuneau în noua situaţie politică de după 1 Decembrie 1918.
Aurel Lazăr a făcut parte din Consiliul Dirigent pînă în 21 septembrie 1919~ cînd în împrejurări asupra cărora vom reveni şi-a prezentat
demisia. Din 172 şedinţe ale Consiliului Dirigent ţinute între 2 decembrie 1918-21 septembrie 1919, A. Lazăr a fost prezent la 116, absenţe
de mai ~ungă durată înregisitrîndu-se în intervialele 9-20 decembrie
2
G h. I an cu, Marele Sfat Naţional al Transilvaniei (1918-1919), în Anua„
Inst. Ist. Arh. Cluj, 1973, 16, p. 260-261.
3
Ştefan Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, Cluj, 1968.
p. 383.
4
Romu 1 B oi 1 ă, Consiliul Dirigent, în Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul 1918-1928, voi. I, Bucureşti, 1929, p. 11.
5
Arh. Stat. Bucureşti, fond C.N.R. Oradea-Bihor, dosar 10/1918, f. l; A 1 ex.
P o r ţ ea n u, Lupta revoluţionară a maselor populare din Bihor pentTu unirea
Transilvaniei cu România, în Crisia, 1975, 5, p. 236; I. Popov ici, V. Co vaci,
G h. M ud ura ... , 1918. Bihorul în epopeea Unirii. Documente, Oradea, 1978.
p. 257.
6 I.
Mani u, Unirea Ardealului. Conferinţă ţinută la radio Bucureşti 1934,
Cluj, 1934, p. 49.
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1918 şi 23 aprHie-26 mai 1919, perioade în care s-a preocupat de ·Organizarea părţilor bihorene 7 •
Ca membru al Consiliului Dirigent, Aurel Lazăr a participat la dezbaterea şi adoptarea Decretelor, norma de drept cea mai înaltă cu care a
operat Consiliul Dirigent, şi care avea puterea să schimbe o lege anterioară, sau a ordonanţelor provenite de la diferite Resorturi, a reprezentat Consiliul Dirigent la Congresele avocaţilor şi funcţionarilor administrativi şi ca împuternicit al Consiliului Dirigent a îndrumat acţiunea de
organizare a administraţiei şi justiţiei româneşti în judeţul Bihor. Fireşte,
în afara acestor preocupări, în principal, A. Lazăr a condus nemijlocit ac:tivitatea Resortului de justiţie, al cărui titular fusese numit.
In conformitate cu prevederile Hotărîrii din 1 Decembrie 1018 şi
a decretului - lege de recunoaştere, Consiliul Dirigent a pregătit şi a
supus dezbaterii Marelui Sfat Naţional proiectele legii agrare şi electorale. Cele două proiecte de legi, promulgate apoi de oficialităţile de la
Bucureşti ca decrete-legie care au determinat mutaţii de esenţă în societatea românească, însumează şi ele o parte din contribuţia lui Aurel
Lazăr la opera de consolidare şi modernizare a statului naţional unitar
român.
După Unire, prin Decretul I Consiliul Dirigent ,, ... în interesul ordinei publice şi pentru a se asigura continuitatea de drept" a menţinut
în vigoare vechile legiuiri, fireşte, cu modificările care se impuneau 8 •
„Devenind justiţia românească - remarca dr. Aurel Lazăr - am fost
nevoiţi să menţinem pentru scurt timp legile bune, rele, care au fost pînă
acum în vigoare; ţinta - continua el - va fi înlocuirea în mod treptat
a acelor legi cu altele, care izvorînd din conştiinţa de drept a poporului
nostru, prin respectarea considerentelor politice ... vor pregăti unificarea
înţeleaptă a justiţiei neamului românesc"!!.
Noua situaţie politică - afirmă peste cîteva zile într-un interviu
A. Lazăr - ,,ne sileşte să facem nişte modificări importante, care în ultima instanţă sînt întemeiate pe 4 consideraţiuni principale:
1. Constituţionale, pentru că alipirea Transilvaniei la corpul statului român schimbă situaţia constituţională a acestor teritoriL, ceea ce
trebuie să se simbolizeze potrivit şi în administraţia justiţiei;
2. pe consideraţiuni că prin deslipirea teritoriului Transilvaniei de
la fosta Ungarie, autorităţile centrale judiciare ni s-au lipsit, noi trebuie
să le creăm din nou. Astfel trebuie să ne înfiinţăm o Curte de Casaţie,
un cor:itencios administrativ,. un consiliu superior de disciplină pentru
avocaţi;
7

Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca, Inv. M. 168-170 Procese ierbale ale Consiliului Dirigent (Mai departe . . . Procese verbale din'. . . ).
.
Gazeta oficială publicată de Consiliul Dirigent (Sibiu), nr. 6 din 14/27 ianuarie 1919, _P• 25 (mai departe: Gazet_a oficială). Vezi şi O vid Sac he 1 arie,
V a 1 e n t 1 n A 1. Georgescu, Unirea din 1918 şi problema unificării legislaţiei, în Studii Rev. Ist., 1968, 28, nr. 6, p. 1190.
9
Adevărul, 1919, nr. 4.
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3. pe consideraţiuni că legile, care în mod evident erau inspirate de
de suprimare a naţionalităţilor în Ungaria, nu numai trebuiesc
abrogate, dar trebuie să asigurăm o despăgubire a celor loviţi de ele; de
ex. legea trădătorilor de patrie;
4. pe consideraţiuni, că funcţiunile de şefi sau conducători care întrunesc oarecare atribuţii discreţionare, trebuiesc împlinite cu oameni
care nu numai că au o erudiţie ,aleasă, dar care prezintă garanţie necesară, că vor exercita aceste atribuţii discreţionare ale lor în profitul unei
bune administrări a instituţiei româneşti" 10 . Caracterul provizoriu şi
tranzitoriu al activităţii Consiliului Dirigent, adaptarea legiuirilor din
Transilvania la realităţile de după 1 Decembrie 1918, necesitatea imperioasă a unificării „înţelepte" a justiţiei de pe întreg cuprinsul ţării, crearea acelor instituţii absolut necesare bunului mers al justiţieL, încadrarea
justiţiei cu un personal instruit, onest şi conştient de importanţa momentului concret istoric, sînt notabile idei care se degajă din cuvintele lui
A. Lazăr, pentru a căror transpunere în viaţă, va acţiona mereu.
Preluarea şi org,anizare.a instanţelor judiciare din Transi1vania s-a
făcut în etape, pe măsura extinderii autorităţii Consiliului Dirigent,
asupra teritoriului unit cu România 11 • Această situaţie nefericită pentru
români, s-a datorat stabilirii de către Antantă a acelei funeste linii demarcaţionale. 1n ciuda tuturor demersurilor şi manevrelor guvernelor
maghiare, hotărîrea plebiscitară :de ,la Alba Iulia n-a putut fi invalidată.
astfel că pînă în vara lui 1919 autorităţile româneşti au luat locul pretutindeni fostelor autorităţi maghiare sau celor franceze.
1ntr-o primă etapă, prin Ordonanţa 121 Just. referitoore la judecă
tori, avocaţi şi notari publici s-a extins jurisdicţia statului român asupra
instanţelor judiciare din judeţele aflate în acel moment, sub controlul
efectiv al Consiliului Dirigent, instanţe subordonate Curţilor de Apel din
Cluj şi Tîrgu Mureş 12 • Ordonanţa, ale cărei prevederi vor sta la baza
întregului proces de preluare a justiţieL, mai cuprindea şi dispm:i\ii privind activitatea organelor judiciare în noile condiţii politice, ca şi obligativitatea pentru personalul juridic (magistraţi, procurori, avocaţi, notari
publici) de a depune jurămîntul de fidelitate faţă de statul român sau
promisiunea solemnă, pentru cei care jurămîntul era în contradicţie cu
convingerile lor religioase. Cei care prestau jurămîntul sau promisiun1:a
solemnă îşi puteau continua activitatea, păstrîndu-şi în acelaşi timp,
toate drepturile dobîndite.
tendinţa

cu şefii de resorturi. Justiţia, în patria 1919, nr. 7; Vezi şi
I an cu, Preocupările Consiliului Dirigent în vederea organizării
justiţiei în Transilvania (1918-1920), în Anuar. Jnst. Ist. Arh. Cluj-Napoca, 1915,
19, p. 216.
11
G h. I an cu, op. cit., p. 216-221; I o an I. Pap p, Instaurarea justiţiei
româneşti în Ardeal, în Transilvania, 1945, 76, nr. 1.
12
Proces verbal din 4 şi 5 februarie 1919; Gazeta oficială, nr. 7-12 din 1,
6, 8, 12, 19, 22 februarie 1919, p. 12-13.
10

De

vorbă

Gheorghe

https://biblioteca-digitala.ro

Con'ribuţii

5

la

cun0aşter<'a activităţii

lui Aurel Lazclr

169

După adoptarea Ordonanţei 121 Just. printr-un Ordin circular din
8 februarie 1919, semnat de dr. Aurel Lazăr, adresat judecătorilor şefi,
se explicitau prevederile amintitei Ordonanţe şi se dădeau indicaţii detaliate cu privire la procedura de urmat în acţiunea de preluare a judecătoriilor. ,,Vă rog ca fără amînare se spunea în Ordin - să convocaţi pe toţi judecătorii, notarii şi funcţionarii subalterni ai judecăto
riei şi în şedinţă veţi comunica prezenţilor preluarea oficiului, explicîndu-le în mod demn ordinaţiunile alăturate sub B. şi C. Veţi accentua în
special, că scopU!l 1şi dorinţa Consiliului Dirigent este, ca rtrecerea justiţiei sub imperiul român să se efectuiască pe lingă respectarea libel'iă
ţilor naţionale, fără ori şi ce jignire a intereselor ,publicului ce caută
ajutorul justiţiei şi fără deteriorarea decorului oficios şi a independenţei morale şi materia1le ,a corpului judecătoresc, a funcţionarilor justiţiei
şi a corpului advocaţiilor" 13 •
A doua etapă în extinderea autorităţii Resortului de justiţie asupra
unor instanţe de pe teritoriul Transilvaniei s-a realizat prin Ordon;:in1,a
nr. 1200 din 18 iunie 1919, prin care era separată jurisdicţiunea judeţelor Bihor, Maramureş, Sătmar, Sălaj şi Ugocea de cea a statului ungar şi se subordona statului român 14 • în sfîrşit, într-o a h'eia etapă,
prin Ordonanţa nr. 6267 din 9 august 1919 erau cuprinse sub autoritatea
Resortului de justiţie şi forurile judicial'e din judeţele Caraş-Severin.
Timiş-Torontal, Bichiş şi Cenad 1:,_
Preluarea instanţelor judiciare, proces complex şi delicat în acelaşi
timp, încadrat organic în acţiune amplă de instaurare a ,administraţiei româneş,ti în Transilvania, a fost cu grijă pregătită de Resortul al că 1rui
titular era Aurel Lazăr. În afara actelor normative emise, ,a instrucţiu
nilor transmise, s-au luat măsurile organizatorice menite a asigura cadrul cel mai propice desfăşurării acţiunii de preluare. în acest sens, 'l,a
propunerea lui A. Lazăr, Consiiliul Dirigent a numit conducerile Curţi
lor de Apel, a tribunalelor şi persoanele însărcinate cu prelumea propriu zisă.
Fixată iniţial pentru 1 martie 1919, la 13/26 februarie 1919 Aurel
Lazăr informa Consiliul Dirigent că începerea preluării instanţelor judiciare se amina cîteva zile 16 .
în conformitate cu indicaţiile date, pe adresa lui Aurel Lazăr, atît
timp cit el a fost şeful Resortului de Justiţie, au fost trimise Procesele
verbale despre preluarea Curţilor de Apel (Cluj, Tîrgu Mureş, Oradea şi
T_imişoara), a tribunalelor şi judecătoriilor, însoţite de un raport cu privire la desfăşurarea operaţiunilor de preluare17 • Cele două categorii de
13

Arh. Stat Cluj-Napoca, fond Resortul Agriculturii din Consiliul Dirigent,
pachet 2/1919.
14
Gazeta oficială, 1919, nr. 36-37, p. 5.
15
Ibidem, nr. 50-53, p. 3-4.
16
Proces verbal din 13/26 februarie 1919.
17
Arh. Tribunalului Cluj-Napoca, fond Curtea de Apel Cluj. Prezidenţiale,
Inv. '.l75. dosar 1-5/1919.
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acte, prin caracterul lor e:x;haustiv, oferă marea şansă de a se cunoa~te
cu precizie numele celor care au condus operaţiunea, procedura urmată,
atitudinea magistraţilor, a avocaţilor„ a notarilor, a personalului auxiliar, a oamenilor de serviciu, forţele rămase în continuare în funcţiune,
primele măsuri, unele cu caracter provizoriu, luate de noile conduceri,
avînd drept scop continuarea activităţii instanţelor. Din aceste considerente - şi nu le-am înşirat pe toate - , documentele la care ne referim,
redactate în limba română şi maghiară, se impun ca mărturii de prima
mărime pentru desluşirea şi prezentarea autentică, veridică, ferită de
riscul improvizaţiei, a probabillului sau al inexactului, .a unui proces cu
atîtea semnificaţii, parte componentă din eforturile poporului român
reunit în cadrele aceluiaşi corp politic, de a şterge urmele unui trecut
dureros şi a dădi un stat modern şi democratic.
Din momentul preluării la 4 martie 1919 a celui dintîi tribunal,, din
Sibiu, şi pînă în toamna lui 1919 atitudinea vechiului personal juridic
în raport cu cerinţa depunerii jurămîntului de fidelitate faţă de statul
român a fost diferită de la o instanţă la alta, şi de la o etapă la alta.
Magistraţii, avocaţii şi notarii români, saşi şi şvabi au depus în toate
cazurile jurămîntul de fidelitate. în cazul juriştilor maghiari în unele
locuri l-au refuzat în bloc - Curtea de Apel din Cluj şi Tîrgu Mureş,
tribunalele din Alba Iulia, Braşov, Cluj, Miercurea Ciuc, Tîrgu Mureş,
judecătoriile din Aiud, Şercaia, în alte părţi l-au depus în bloc Curtea de Apel Oradea, tribunalul din Oradea, iar în alte locuri l-au
depus doar o parte a lor - Curtea de Apel Timişoara, tribunalul Arad.
judecătoria de ocol din Abrud. Situaţiile concrete locale au impus celor
însărcinaţi cu preluarea instanţelor judiciare multă cumpănire şi supleţe
în conduită. Astfel, că nu toţi cei care n-au depus jurămîntul au fost
destituiţi, sau au fost şi cazuri în care nu li s-a pretins încă depunerea.
Lui A. Lazăr, şeful Resortului de justiţie, i-au parvenit din multe locuri rapoarte, prin care era înştiinţat că lipsa magistraţilor era acută,
unele instanţe fiind chiar silite să-şi suspende pentru un timp pertractă
rile. La 8 iulie 1919 preşedintele Curţii de Apel Cluj după primirea unui
raport de la Tribunalul Cluj, l-a expediat lui A. Lazăr, adăugind urmă
toarele: ,,Adeveresc şi din parte-mi lipsa urgentă şi arzătoare de mogistraţi atît la tribunalul Oluj şi judecătoriile de ocol de aici, cit şi la Curtea
de Apel de sub conducerea mea şi rog cu insistenţă sporirea grabnică,
căci cu personalul de prezent, ca.re nici a ¼ parte nu-i al numărului personalului cel vechi e imposibil a asigura mersul regulat al afacerilor" 18 •
Chiar dacă în unele cazuri, după preluare se cereau a fi învinse dificultăţi cauzate de un personal insuficient, actul preluării în sine se înscria ca o dată de referinţă în istoria instituţiilor judiciare. ,,,Vă notific
respectuos - îi scria pe această temă procurorul de pe lingă Tribunalul
Cluj, prefectului judeţului Cojocna la 14 martie 1919 - că am terminat
cu preluarea oficiului de procuratură.
lH

Arh. Trib. Cluj-Napoca, fond Curtea de Apel Cluj, d. 130/1919.
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ln acest moment, ce are să fie remarcat în analele justiţiei noastre,
cînd după secoli de vitregie, puterea de stat românească, ca şi înfăptu
irea energiilor naţionale, se instalează pentru prima dată în capitala Ardealului - daţi-mi voie d-le prefect să vă salut ,ca şi pe reprezentantul
Consiliului Dirigent şi să vă cer tot sprijinul la împlinirea chemării
mele ... " 10 •
Aurel Lazăr, pe lîngă dirijarea întregului proces de preluare, de organizare a justiţiei româneşti, în calitate de împuternicit al Consiliului
Dirigent cu instaurarea administraţiei româneşti în oraşul Oradea ş1 m
judeţul Bihor, a condus personal la 3 mai 1919 acţiunea de preluare a
Curţii de Apel din Oradea, fapt asupra căruia vom insista ceva mai mult.
Procesul verbal încheiat cu acel prilej, veritabilă pagină de istorie naţio
nală, de realism şi înţelegere politică, cuprinde în sine şi un remarcabi1
profil politic şi uman al 1lui Aurel Lazăr 20 • Cuvintele roslite de el in calitate de reprezentant al statului român, veneau din istoria acelor locuri,
din istoria poporului român şi a convieţuirii sale cu celelailte popoare şi
îşi aveau suportu!l în legitimitatea aspiraţiilor spre unitate naţională a
românilor de pretutindeni, în marea împlinire de la 1 Decembvie 1918, în
hotărirea statului român de a respecta dezvoltarea celorlalte naţiona'1ităţi
din ţară.
După ce preşedintele Curţii de Apel îl salută în numele întregului
personal întrunit în şedinţă, dr. Aurel Lazăr a declarat următoarele:
., ... Situaţia lui este uşurată prin faptul că a mai avut ocazia să-şi prezinte pe scurt punctele de vedere şi să explice schimbările petrecute în
timpurile noastre judecătorilor Curţii de Apel şi membrilor Procuraturii
Generale, precum şi în faţa delegaţiei de salut a acestor foruri, care s-a
prezentat la el. Situaţia lui este uşuriată şi prin faptu!l că poate saluta
aici membrii proeminenţi ai corpului de magistraţi care vor cîntări situaţia şi îşi vor exprima hotărîrile cu ilogica, obiectivitatea şi cunoştin
ţele corespunzătoare şi este convins că, oricare ar fi aceiastă decizie, ea
va izvorî din cea mai profundă şi mai curată convingere sufletească.
în urma situaţiei create de război - continua A. Lazăr - şi poporul
român şi-a exercitat drepturile care i se cuvin şi suveranitatea lui ila Adunarea Naţională de 11,a Alba Iulia de la începutul lunii decembrie 1918.
Pe ba:m acestei Rezoluţii {oraşuil) Ora:dea şi comirtatul Bihor fac ,parte din
teritoriile asupra cărora naţiunea română şi-a declarat suveranitatea.
Această hotărîre a fost sancţionată de regele României şi aceasta reprezintă o situaţie 'Încheiată definitiv. Dar această hotărîre de la Alba Iulia
nu are numai temeiuri istorice, ci şi premisele internaţionale, care au
făcut 1această hotărîre deplină şi inatacabilă şi din punct de vedere juridic. Suportul premiselor internaţionale îl constituie convenţia înche1

19

Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond Prefectura jud. Cojocna, d. 557/1919.
Proces verbal întocmit la OTadea în 3 mai 1919 în şedinţa plenară a Tablei
~egeşti (Arh. Stat. Tribunalul Cluj-Napoca, fond Curtea de Apel Cluj Prezidenţiale, Inv. 375/1919, dosar 3. (tn 1. maghiară. Traducerea L. Băthory).
~
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iată de România şi Antanba în 1916 şi care convenţie nefiind ,t,u1burată
de evenimentele care au survenit între timp şi nici măoar de aşa numita
pace de la Bucureşti este şi azi in deplina vigome. Dar avînd în vedere
marile transformări, precum şi faptul că 1prin această hotărîre Adunarea
Naţională de la Alba Iulia şi-a aplicat suveranitatea pe teritoriul altui
stat, această hotărîre a fost supusă Conferinţei de Place, unde ea a fost
deplin ratificată.
Cînd face această declaraţie aici, el este pătruns de povara răspun
derii politice şi morale care l-ar apăsa pe el dacă ar declara lucruri nereale. Este posibil că cei prezenţi deţin alte informaţii în această chestiune,
dar îi poate asigura că informaţiile lor nu corespund realităţii, ceea ce este
dovedit cel mai bine de faptul că la ultima chemare a Puteriilor Antantei,
care s-a referit la corectarea liniei demarcaţionale în mod nenorocit fixată, chiar guvernul Ungariei a declarnt în mod oficial, că nu menţine
şi nici nu poate menţine chestiunile teritoriale.
Este pătruns de seriozitatea momentului. Ceea ce provoacă bucuria
unei naţiuni poate provoca unei alte naţiuni amărăciune, dar este convins că această fericire nu trebuie să fie sfidătoare, ci dimpotrivă trebuie să fie pătrunsă de dragoste şi să tindă să atenueze suferinţele celorla1te naţiuni, ca să existe faţă în faţă nici învins nici învingător, ci
două naţii, care caută să se comporte una faţă de alta cu dephnă în\elegere. Această înţelegere în trecut nu s-a realizat, se pot schimba hotarele, se pot schimba şi formaţiunile de drept public, dar un popor
trăieşte şi mai departe ca naţiune. Şi o naţiune care pină acllllTI, în cea
mai mare parte a trăit unită şi acum este nevoită să trăiască disparat.
eliberată (însă) de o politică fatală, va trăi şi mai departe şi îşi va găsi
şi în noua alcătuire focul care i se cuvine conform trecutului ei, iar statul român îşi va cunoaşte în orice oaz obligaţia politică şi morală care-i
revine faţă de ea şi va fi mîndru că şi i-a făcut cetăţeni pe membrii
acestei naţiuni şi va şti s-o facă să uite amărăciunea momentului prezent".
In continuare, A. Lazăr a insistat asupra principiilol' democT~ltice
incluse în Hotărîrea de la Alba Iulia, ca: votul universal, drepturi pentru
naţionalităţi, ca şi asupra conţinutului actelor emise de Consiliul Dirigent,
de Resortul justiţiei, pînă în acel moment, a schimbărilor pe care ace,;tca
le determinau - de exemplu - suspendarea inamovibilităţii magistraţi
lor motivată de faptul „căd menţinerea integrală a acestui drept nr fi o
piedică uriaşă în calea organizării". S-a citit apoi, textul jurămintului de
fidelitate, în limba română şi în limba maghiară: ,,Eu N. N. mă jur pe
atotputernicul Dzeu că voi fi credincios Regelui Ferdinand I şi statului
român, voi respecta cu credinţă legile ţării, decretele şi ordonanţele Consiliului Dirigent, voi îndeplini cu cinste, conştiinciozitate şi obiectivitate
sarcinile oficiullui meu, şi voi păstra secretul oficios. Aşa să-mi ajute
Dzeu'·. A Lazăr a rreaminti1t celor de foţă consecinţele depunerii sau nedepunerii jurămîntului de fidelitate faţă de statul român.
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După aceasta, A. Lazăr a pus două întrebări Preşedintelui, re~pecjudecătorilor şi membrilor Procuraturii Generale: ,,1) Este dic;pus
Preşedintele ca în numele Curţii de Apel să recunoască autoritatea Con-

tiv

siliului Dirigent Român din Sibiu asuprc1 Curţii de Apel di1-i O:·adec1 şi
să pună Curtea de Apel sub jurisdicţia statului român? 2) Sînt dispuşi
Pre~edintele, magistraţii şi membrii Procuraturii Generale sZt depună
jurămîntul oficial în textul de mai sus?" înainte de a se da răspunsurile
cerute, la invitarea preşedintelui., procurorul general, a declarat că „nu
consideră satisfăcătoare acea parte a argumentaţiei de drept public a
ministrului (şef de resort) de Justiţie, care se referă la alipirea definitivă
din punct de vedere juridic a comitatului Bihor şi a (oraşului) Oradea
la România (şi prin urmare) nu o acceptă. Războiul încă nu s-a terminat.
Convenţia la care face referiri ministrul, există numai între părţile contractante şi numai tratatul de pace va fi chemat să stabilească cuiva aparţine aoest teritoriu. Recunoaşte că România deţine aceste teritorii pe
baza dreptului de cucerire*, poate prelua imperiul, (puterea publică I. G.) .şi poate pretinde depUiilerea jurămîntului, dar această situaţie din
punct de vedere de drept încă nu a avut loc şi se va întîmpla numai
atunci cînd pacea a fost încheiată". Acestei declaraţii i-a urmat o -argumentată şi deosebit de plastică replică, care conturează şi mai elocvent
personalitatea lui Aurel Lazăr, ca -luptător pentru cauza poporului din
care se trăgea ,, ... Consrniul Dirigent nu a venit pe baza dreptullui de
cucerire, ci în numele justiţiei şi al dreptăţiL Naţiunea română nu a
renunţat niciodată la dreptul pe care i l-a conferit istoria, ci la prima
ocazie cînd a putut-o face a proclamat-o în mod public în Rezoluţia de
la Alba IuHa. în această Rezoluţie s-a manifestat dorinţa, ·conştiinţa şi
simţămintul de unire al tuturor românilor, care trăieşte în sufletul fiecărui om.
El nu doreşte depunerea jurămîntului în forma pe care în cuvîntul
său a expus-o Procurorul şef, adică în virtutea dreptului de cucerire,
deoarece armata română nu a venit ca si cuceritoare ci ca eliberatoare.
(Subl ns. - I.G.). Consiliul Dirigent Român a trimis-o aici în numele naţiunii române. Caracterul statal al acestui teritoriu nu depinde de deciziile de pace ulterioare„ din această cauză nu poate acorda amînare în
privinţa depunerii jurămîntului". Sînt aceste cuvinte demne de numele
marelui bărbat politic bihorean şi care pot fi aşezate ca un autentic motto
al procesului de organizare a vieţii de stat româneşti în Transilvania.
Preşedintele Curţii de Apel, după ce a declarat în numele său că „în
condiţii-le actuale recunoaşte autoritatea Consiliului Dirigent Român din
Sibiu asupra Curţii de Apel şi este dispus să o pună la dispoziţia regimului românesc", cu consimţămîntul tuturor participanţilor a pronunţat
hotărîrea unanimă a şedinţei plenare: ,,Şedinţa plenară a Curţii de Apel
din Oradea recunoaşte în condiţiile actuale autoritatea Consiliului Dirigent Român şi o supune jurisdicţiei româneşti".
* Se face aluzie la prezenţa trupelor române J:n Transilvania.
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în mod firesc, apoi, atît preşedintele cît şi magistraţii şi membrii
Procuraturii generale au declarat „că în condiţiile actuale sînt dispuşi să
depună jurămîntul". După aceasta, preşedintele şi-a exprimc1l .. mulţumi
rile lui Aurel Lazăr pentru informaţiile cu caracter general şi-l roag[1 că
deoarece magistraţii prezenţi precum şi membrii Procuraturii Generale au
depus fără excepţie jurămîntul şi-şi vor îndeplini datoria şi de acum
înainte conform priceperii, convingerii lor în mod cinstit, să aibă faţă de
ei, bunăvoinţa cea mai largă pe care i-o poate asigura funcţia lui de
de membru al Consiliului Dirigent şi să ia în considerare pe cît posibil
condiţiile de viaţă individuale şi de familie ale respectivilor"'.
După asigurările date de A. Lazăr, că statul român se va îngriji de
corpul magistraţilor şi după stabilirea modalităţilor de preluare de către
preşedinte,, a jurămîntului de la cei bolnavi, şedinţa plenară s-a încheiat.
O şedinţă, care constituie şi o semnificativă ilustrare a aderării populaţiei
maghiare din TransHvaniia la actul unirii de la 1 Decembrie 1918.
Preularea instanţelor judiciare, moment de cotitură şi de referinţă în
activitatea lor a însemnat doar punctul de pornire în organizarea justiţiei româneşti. Numărul mic de magistraţi români, refuzul unei părţi a
vechilor jurişti de a recunoaşte noua alcătuire politică, au făcut ca Resortul justiţiei, şeful acestuia, să fie confruntat cu dificila problemă de
a se asigura la nivelul diferitelor instanţe personalul absolut indispenc;abil desfăşurării activităţii.
Printre mutiplele măsuri întreprinse în acest scop 21 , inclusiv reprimarea acelor jurişti care iniţiai! nu depuseseră jurămîntul, s-a înscris, ca
ceva firesc pentru acea epocă, şi apelul făcut juriştilor din vechea Românie de a trece în Transilvania. La acest demers, Resortul de Justiţie a fost
îndemnat şi de unele foruri subordonate. Astfel, prin adresa
Nr. IC. 34/1919 Preş., din 31 mai 1919, dr. Meteş, preşedintele Tribunalului Braşov îl ruga pe şeful de Resorţ, A. Lazăr, ca să intervină ,, ... la
Ministerul de Justiţie din Bucureşti pentru a delega la tribunailul Braşov,
2 magistraţi din ţară, ceea ce ar face-o bucuros. Prin această delegare se sublinia în adresă - am profita enorm şi noi cei de dincolo, apoi şi
justiţia românească" 22 • Argumentele pe care se baza cînd făcea această
afirmaţie sînt demne de a fi consemnate. ,,Pot afirma din experienţă
proprie că magistraţii din România [veche] au cei mai mulţi pregătiri
foarte frumoase, sînt oameni serioşi, muncitori şi la înălţimea chemării
lor. Prin cunoştinţele lor vaste din sistemul de drept francez, am putea
introduce şi la noi un nou spirit mai luminos, viu şi mai potrivit caracterului nostru şi prin aceasta s-ar înlesni şi unirea sufletească şi adevărată
şi a magistraţilor. Cei din ţară vor cunoaşte sistemul nostru de drept
(german) cu rigurozităţile, minuţiozităţile - părţile bune şi rele ale lui 1

G h. I a ne u, op. cit., p. 221-223.
Arh. Trib.. Cluj-Napoca, fond Curtea
180/1919.
~
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drept românesc

După primirea
mers al justiţiei şi

acestui document, din care răzbate grija pentru bunul
necesitatea imperioasă a uniformizării realităţilor din
acest domeniu la nivelul întregii ţări. Resortul de justiţie a considerat
oportună consultarea în această chestiune a opiniei forurilor judiciare
subordonate. Consultarea, dialogul permanent cu persoanele competente,
cu specialiştii, în chestiuni principiale şi principale,. care-şi aşteptau o cît
mai eficientă rezolvare, reprezintă o modalitate de lucru, des uzitată, de
titularul Resortului de justiţie.
Astfel că prin adresa Nr. 2201/1919 Preş. Just., din 26 iunie 1919,
Preşedintele Curţii de Apel Cluj era înştiinţat că „Primind raportul Preşedintelui Tribunalului Braşov în care propune că în interesul justiţiei
noastre a completa numărul personalului să intervenim la Ministerul de
Justiţie din Bucureşti pentru delegarea magistraţilor din vechiul regat.
Această propunere ,avînd piedici principale mai vîrtos prin legea de
cvalificaţiune, dar totodată avînd şi parte foarte însemnată în scopul unificării modului de cugetare şi pentru dezvoltarea unui linibagiu juridic
românesc (subl. nr. - I. G.), înainte de ce a şi decide în cauză, binevoiţi
a-mi da părerea motivată asupra propunerii susamintite" 24 . Fără să fim
în posesia tuturor răspunsurilor primite şi deşi unele erau contrarii soluţiei propuse de preşedintele Tribunalului din Braşov, de exemplu răs
punsul din 26 iulie 1919 ,al preşedintelui Curţii de Apel Cluj2 5 • Resortul
de justiţie, analizînd cu luciditate şi cu deplină responsabilitate situaţia
concret istorică, înţelegînd sarcinile şi obiectivele justiţiei româneşti, a
acţionat în sensul celor sugerate de raportul preşedintelui Tribunalului
Braşov. La 14 august 1919 Resortul a solicitat Ministerului de Justiţie să
facă un apel către juriştii din vechea Românie ca aceştia să ocupe posturi
in magistratura din Transilvania.
Printr-o nouă adres.3u din 1 septembrie 1919, Resortul comun'ica
Ministerului condiţiile de salarizare, se indica numărul procurorilor şi
al magistraţilor de care era nevoie în Transilvania. în urma acestor demersuri, Ministerul de Justiţie a trimis o adresă tuturor barourilor, in":itîndu-le să răspundă chemării Consiliului Dirigent, Resortul de justiţ1e26. Ca rezultat al acestor iniţiative unii magistraţi din vechea Românie au trecut înTransilvania, fără însă ca numărul lor să fie preia mare 27 .
~n _ac;st co?-text, acuzaţiile aduse lui A. Lazăr că n-a solicitat sprijinul J~n~tilor dm restul ţării în acţiunea dificilă de organizare a justiţiei
trans1lvanene apar cu totul nefondate şi tendenţioase. Acestor răuvoitori
23

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
26
George Cerbu, Organizarea magistraturii în Ardeal în Revista de
drept~(Sibiu), I, 1919, nr. 5-8, p. 161-162
'
. Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond Parchet General Cluj, dosar 33/1920; I. pap p,
op. cit., p. 10.
24

25

.
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le-a răspuns la 15 octombrie 1919 însuşi A. Lazăr: ,,Am muncit însă cu
cea mui mare diligenţă, cu un idealism curat şi cu conştiinţa riguroasă.
Sînt mîndru - continua el - de rezultatul obţinut între împrejurările
atît de grele" 23 •
Munca de organizare depusă de Resortul justiţiei, de celelalte foruri
judiciare, cu toate că numărul juriştilor în funcţiune era, din motivele
arătate, cu mult mai mic decît înainte de Unire, rezultă şi dintr-un raport înaintat la 12 iunie 1919 Comandamentului zonei de supraveghere
din Transilvania 29 • ,,Raportul constata - le scria la 8 august 1919 A. Lazăr
preşedinţilor Curţilor de Apel, procurorilor generatli - idealismul şi perfecta corectita'te ,a justiţiei române din teritoriul administrat de Consiliu:
Dirigent. Am simţit o adevărată bucurie şi mare satisfacţie. Munca
noastră n-a fost zadarnică - viitorul nostru are temelie bună şi sigură'' 30
(subl. ns. - I.G.).
O altă situaţie în care dialogul. cumpănirea atentă a lucrurilor din
partea lui A. Lazăr, a Resortului de justiţie în totalitatea sa, a condus
la soluţia cea mai adecvată, a fost chestiunea forului judecătoresc suprem
pentru instanţele din Transilvania. Prin unirea Transilvaniei cu România, jurisdicţia Curiei din Budapesta nu se mai exercita asupra teritoriului Transilvaniei, şi ca atare Curţile de Apel, tribunalele şi judecătoriile
de aici nu dispuneau de un for suprem judecătoresc, stare de lucruri care
nu era indicat să se prelungească prea mult.
Deşi problema unei !nalte Curţi de Casaţie a stat mereu în atenţia
Resortului, i-a preocupat şi pe avocaţii româ111 31 , paşi concreţi în această
direcţie nu s-au putut întreprinde decît atunci cînd autoritatea Resortului de Justiţie se exercita aproape asupra întregului teritoriu unit cu
România. La 14 iulie 1919 Resortul de justiţie, printr-o adresă semnată
de dr. Aurel Lazăr, solicita opinia organelor subordonate asupra modalităţii de organizare şi a locului judecătoresc suprem: 1:!. Prin aceeaşi adresă,
A. Lazăr făcea cunoscut că pe parcurs se conturaseră două opinii cu privire la problema in cauză. Unii se pronunţau ca acest for să se încadreze
!naltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Bucureşti. Incadrarea s-ar fi putut
face în două feluri: jurisdicţia Curţii de Casaţie din Bucureşti să se extindă şi asupra Transilvaniei, sau în cadrul ei să se înfiinţeze o secţie
specială transilvăneană; alţii opinau, ca pînă la unificarea justiţiei să se
organizeze o !naltă Curte la Cluj. Pentru a se evita însă situaţia ca în ţară
să fie două !nalte Curţi de Casaţie şi Justiţie, cea din Cluj ar fi fost doar
2
~

~
9

Renaşterea Română, I, 1919, nr. 221.
,.Justiţia e singura autoritate civilă românească

ce dispune de

cualificaţ1e

completă şi contra cărora n-am putut să relcvez plîngeri sau nemulţumiri în privinţa exercitării funcţiunii", deşi se arăta cifric şi în raport numărul magistr:-iţi

lor era inferior celui anterior (Cf. Arh. Trib. Cluj-Napoca, fond Curtea de Apel
Cluj, Prezidiale, dosar 263/1919).
30 Ibidem.
31

32

Congresul avocaţilor români, în Renaşterea Română, 1919, nr. 25.
Adresa Nr. 3981/1919 Pres. Just. Arh Trib. Cluj-Napoca, fond. cit., dosar

195/1919.
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Conformîndu-se sugestiei cupl'insă în adresa Resortului, membrii
de Apel Cluj s-au întrunit în 19 iulie Hl19 într-o şedinţă plenarJ
destinată scopului amintit. în cuvîntul său, dr. Gavril Chindriş, preşedinte
de senat la Curtea de Apel, a fost de părere „că deja de acum să se formeze o secţie specială transilvăneană pentru teritoriile unite din fosta
Ungarie, cu sediul Bucureşti " 3 :i. Şi aceasta, considera el, cu toate că la
prima vedere constituirea ei la Cluj părea mai convenabilă pentru public
şi jurişti. ,,Dar totuşi, fiind vorba numai de un timp
de tranziţie
(subl. ns. - I.G.), în care timp şi comunicaţia se va uşura şi după care
şi secţia transilvăneană de sine s-ar sista, dar şi din punctul de vedere
al unificării limbii juridice şi a legilor e motivat ca secţia transilvăneană
să-şi aibă deja de acum sediul în Bucureşti, căci aşa fără tranziţie deja de
la formarea secţiei s-ar introduce un limbaj unificat". In final, Pompei
Micşab preşerintele Curţii de Apel Cluj, a sintetizat decizia şedinţei, în
sensul că autoritatea !naltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Bucureşti să
se extindă şi asupra teritoriului Transilvaniei şi în cadrul ei să se formeze o secţie transilvăneană cu sediul la Bucureşti. Soluţia propusă şi
argumentele pe larg expuse în favoarea ei, au fost aduse la cunoştinţa
lui Aurel Lazăr prin adresa Preşedintelui Curţii de Apel Cluj din 28 iulie
1919 34 • Necesitatea uniformizării justiţiei la nivelul întregii ţări, imperativ major al epocii istorice respective, era considerentul decisiv în favoarea propunerii făcute. ,,Considerînd - se spunea în adresă - că unificarea modului de cugetare şi dezvoltarea unui limbaj juridic curat românesc cu cea mai posibilă uşurinţă numai aşa se poate asigura, dacă forul
judiciar suprem de la început e laolaltă, unitar şi aşa prin şedinţele plenare şi altminterea în diferitele secţii va fi cu putinţă atingerea cotidiană a cărei efect salutar în toată privinţa e fără îndoială". în acelaşi
sens s-au pronunţat la 24 august 1919 şi avocaţii români din Cluj 3;;_
După primirea mai multor răspunsuri şi cu siguranţă şi după consultări cu forurile de la Bucureşti, printr-un Decret-lege, propus într-un
moment în care A. Lazăr nu mai era membru al Consiliului Dirigent, în
şedinţa Consiliului Dirigent din 5 noiembrie 1919, s-au înfiinţat trei secţiuni transilvănene pe lingă Curtea de Casaţie şi Justiţie din Bucureşti
- a IV-a, care judeca recursurile în materie de drept civil şi de procedură civilă, avîndu-1 ca preşedinte pe G. Plopu; a V-a, pentru dreptul
şi procedura penală (preşedinte - Iustin Pop) şi a VI-a, pentru afacerile
comerciale, ca şi cauzele de resortul contenciosului administrativ şi ale
judecătoriei pentru conflicte de atribuţiuni din Transilvania (preşedinte
A lex. Marta) 36 • Odată cu crearea acestor secţiunL, a căror organizare diCurţii

1

3
J

H
35
36

Procesul verbal al şedinţei plenare, Loc. cit., fond. cit., dosar 19511919.
Ibidem.
Patria, 1919, nr. 163.
Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Dirigent, A dosar 1/1919, f. 105.
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ferea doar în detalii de cea a secţiunilor care judecau recursurile de la
forurile judiciare din vechea Românie, justiţia din întreaga ţară dobîndea
un for suprem unic, pas important ~'1 ,Drocesul uniformizării generale a
justiţiei.

însuşirea de d'1tre jurişti şi de publicul larg a unui limbaj şi a unei
terminologii juridice româneşti s-a bucurat de atenţia cuvenită din partea
Resortului de justiţie. Unor asemenea scopuri urma să le răspundă şi
apariţia unei reviste juridice, fapt sugerat şi reclamat încă de Congresul
avocaţilor români ţinut la Sibiu între 1-2 februarie 1919. La scurt timp
după Congres s-a constituit un Comitet redacţional compus din: A. Lazăr,
E. Haţieganu, Lucian Borda, Constantin Bucşan, Aurel Cozma, Victor
Onişor, Camil Negrea, George Plopu, Petru Poruţiu, Nicolae Zigre, Romul
Veliciu etc., care a întreprins demersurile necesare în vederea apariţiei
revistei. La 10 februarie 1919 Consiliul Dirigent a aprobat apariţia ei,
urmînd ca Resortul de justiţie s-o finanţeze din buget37 • Hotărîrea Consiliului Dirigent şi-a găsit ecou imediat în paginile revistei juridice din
Bucureşti "'Palatul de Justiţie", care în numărul din 1 martie 1919 îşi
manifesta speranţa că ,, ... juriştii din Regat vor da acestei reviste atenţia pe care o merita" 39 • La 1 martie 1919 a apărut la Sibiu primul număr
al Revistei de drept, sub conducerea lui A. Lazăr, şeful Resortului de jutiţie şi Emil Haţiega.nu, şeful Resortului de codificare, avîndu-1 ca redactor responsabil pe Victor S. Andrul 39 • În această revistă, pe lingă dezbaterea unor probleme principiale, s-au publicat şi traducerea terminologiei juridice în materie penală, ca şi Decretele şi ordonanţele Con,iliulni
Dirigent referitoare la justiţie.
în întreg intervalul cît a fost membru al Consiliului Dirigent,
dr. Aurel Lazăr a fost mereu sensibil, 8propiat problemelor care fră
mînta Bihorul. Astfel, după istorica adunare de la Alba Iulia s-a reîntors
la Oradea, participînd, în calitate de preşedinte, la şedinţele C.N.R. Oradea-Bihor, a trăit apoi regretul şi durerea amînării pînă în aprilie 1919
a instaurării admini~traţiei româneşti în locurile pentru a căror înălţare
şi izbăvire militase cu atîta abnegaţie, a condus acţiunea de reorganizare
şi campania electorală a Partidului naţional român în Bihor în vederea
primelor alegeri parlamentare din România unită.
Aurel Lazăr a prezidat şedinţele Consiliului Naţional Român din
Oradea şi Bihor din 5, 6, 9, 13 şi 14 decembrie 1918 40 • în şedinţa din
5 decembrie 1918, prima de după Unirea Transilvaniei cu România,
dr. Aurel Lazăr a raportat pe scurt .,despre grandioasa manifestare a
37
38

Proces verbal din 10 februarie 1919.
lnfiinţarea

(Bucureşti),

unei reviste de drept în Transilvania, în Palatul de Justiţie

II, 1919, nr. 8, p. 7.

Vezi adresele Prefecturii jud. Cojocna pentru abonarea, răspindirea şi popularizarea Revistei de drept (Arh. Stat. Cluj-Napoca, fond Prefectura jud. Cojocna,
dosar 941/1919).
40
A 1. Por ţ ea nu, op. cit; 1918 Bihorul fn epopeea unirii, p. 256--259;
39

259-2GO; 273-274; 278-282; 282-283.
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neamului de la Alba Iulia" şi a anunţat constituirea celor două organisme provizorii menite a conduce afacerile Transilvaniei pe o perioadă
de tranziţie, Marele Sfat Naţional şi Consiliul Dirigent. Cu acelaşi prilej,
propune ca din partea C.N.R. să se trimită Marelui Sfat şi Consiliului
Dirigent, preşedinţilor lor - Gheorghe Pop de Băseşti, respectiv Iuliu
Maniu, adrese de salut. Primită su însufleţire această propunere, în
16 decembrie C.N.R. aprobă textul adresei de salut către Marele Sfat
Naţional, ,, ... chemat a pune baza noii vieţi a neamului nostru renăscut
din Ungaria şi Ardeal. Salutăm - se spunea în continuare în adresă din adîncul inimii Marele Sfat care este trup din trupul şi sînge din
sîngele nostru, şi depunem cu deplină încredere soarta noastră în mîinile
sale" 41 . Tot în 5 decembrie 1918 A. Lazăr propune constituirea unei „comisiuni" de propagandă, care să se deplaseze în mijlocul poporului spre
,, ... a-l lumina despre marile schimbări" survenite în urma Unirii., comisie ce se va forma în 6 decembrie 1918 42 •
Pentru ca acţiunea de propagandă să fie cit mai eficientă, A. Lazăr
a cerut şi -concursul social-democraţilor români, care l-au delegat pe
Ioan Petringenar să ia legătura cu C.N.R. Demersul iniţiat de A. Lazăr
înseamnă o certă recunoaştere a influenţei pe care o exercitau social-democraţii români în rîndul maselor populare. Iniţiativele C.N.R. în vederea editării unei gazete româneşti în Oradea se înscriau în ace:Iaşi pkm
general de informare a publicului larg despre obiectivele prioritare care
stăteau în faţa societăţii româneşti după Unire, ca şi despre aspectele
particulare şi locale din părţile bihorene. După discutarea acestei chestiuni în şedinţele din 5, 6, 9 decembrie 1918, după desemnarea unui comitet care să se îngrijească de scoaterea gazetei, data de 25 decembrie/7 ianuarie 1919 consemnează apariţia la Oradea a primului număr
al ziarului Tribuna Bihorului, organ poporal al Consiliului Naţional
Românesc, din Oradea-Mare, avîndu-1 ca editor şi redactor responsabil
pe Gh. Tulbure. Apariţia Tribunei Poporului a fost salutată, într-un
vibrant cuvînt de salut, cu bucuria împlinirii şi de Aurel Lazăr (Anexă) 43 •
Tribuna Bihorului - sau Tribuna, cum s-a numit mai tirziu -, alăturat
de Patria (Sibiu),, Renaşterea Română (Sibiu), Glasul Libertăţii (Oluj),
Glasul Ardealului (Braşov) etc. au fost adevărate periodi,ce ale Unirii .... ~.
Instaurarea administraţiei româneşti în judeţul Bihor n-a fost posibilă decît în aprilie 1919. în 21 aprilie 1919, a doua zi după intrarea
armatei române în Oradea, Consiliul Naţional Român şi-a reluat activitatea. După o analiză atentă a situaţiei, s-a decis ca toate autorităţile şi
organele judeţului şi ale oraşului să rămînă neschimbate. Se instituiau
înşă inspectori sau cenzori pe lîngă cele mai importante oficii, în frunte
n 1918 Bihorul ... , p. 291.
42

Formată din dr. Nicolae Zigre, dr. Vasile Kirvai şi Andrei Horvath (Ibi-

dem, p. 260).
3
:
Cătră_ poporul bihorean, în Tribuna Bihorului, 1919, nr. 3, p. 1.
4
•
V as 1 ~ e
Nete a, Periodicele Unirii (1918-1919), în Pe drumul unităţii
naţionale, Clu1-Napoca, Ed. Dacia, 1975, p. 247-269.
12*
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cu Coriolan Pop 1;;. Preluarea efectivă a vieţii publice din judeţ şi ora'?
se va efectua sub conducerea lui Aurel Lazăr, delegat al Consiliului Dirigent. Sosit la Oradea, A. Lazăr a participat la şedinţa C.N.R. din
24 aprilie 1919, prezentîndu-şi actul semnat de preşedintele Consiliului
Dirigent, prin care era încredinţat cu puteri depline în vederea preluării
puterii publice din judeţul Bihor 4r.. Din acest moment misiunea C.N.R.
se încheia, ,,rămînînd pe viitor ca simplu for informativ şi consultativ pe
lingă dl. dr. Lazăr"~'. În fruntea oraşului Oradea şi a judeţului Bihor,
ca prefect, a fost instituit dr. Coriolan Pop, directorul In~tilutului „Bihoreana",, iar subprefect Aloisiu Nistor, fost protopretor. La oraş, primarul şi ceilalţi funcţionari şi-au păstrat postudle, cu excepţia comisarului
de alimentare. E de subliniat că nu numai funcţionarii de la oraş ci şi
cei de la prefectură au depus în faţa lui A. Lazăr jurămîntul de fidelitate
faţă de statul român48 • ,,Cum vedem scria ziarul orădean - aşad:.1r
munca de pînă acum a dlui dr. Lazăr este încununată de izbîndă mai
frumoasă, decum ne aşteptam. Aproape toţi străinii (locuitorii maghiari - I.G.) se împacă cu noua stare de lucruri şi recunosc ~tăpînirea
românească " 49 •
După rezolvarea chestiunilor oficiale la prefectură, la oraş, la Curtea
de Apel - fapt la care ne-am referit pe larg - , A. Lazăr a întreprins
un turneu politic de 10 zile în comunele bihorene, ,,un adevărat drum de
triumf. Pretutindeni ... a fost primit de popor cu banderii, cu porţi
triumfale, cu aclamaţii şi cu bucurie sinceră";;o_ Bihorul îl sărbătorea p~
A. Lazăr - după opinia aceluiaşi ziar - ,, ... ca pe cel mai distin~ ~i
cel mai popular fiu al său". Reîntors la Oradea, cu prilejul banchetului
de rămas bun, prefectul C. Pop i-a înmînat lui Aurel Lazăr" în semn de
preţuire, un album comemorativ cu o dedicaţie şi cu 300 semnături ale
fruntaşilor români bihoreni.
între 28 iunie-4 iulie Aurel Lazăr a fost din nou prezent la Oradea,
participînd la şedinţele consistorului, a Institutului „Bihoreana", a rezolvat mai multe chestiuni de administraţie şi justiţie ale judeţului şi a condus conferinţa P.N.R. din judeţul Bihor din 1 iulie 1919 51 . În cuvîntul
rostit la conferinţă A. Lazăr a făcut o retrospectivă asupra luptelor duse
de poporul român pentru emancipare naţională, şi a subliniat importanţa
covîrşitoare a actului de la 1 Decembrie 1918 pentru destinele poporului
român. în finalul conferinţei s-a trimis Consiliului Dirigent o Adresă de
aderenţă, prin care cei prezenţi s-au declarat ,, ... unanim pentru rear~

Rom an Ci or ogari u, Zile

trăite,

Oradea, 1926, p. 264-266.

Dizolvarea Consiliului naţional din Oradea, în Tribuna, 1919, nr. 13, p. 2.
47 Ibidem.
4
H Cîrmuire 1·omânească la oraş şi la comitat. Misiunea d-lui Lazăr a reuşit
splendid, în Tribuna, 1919, nr. 14.
49
Ibidem; Vezi şi Proces verbal din 28 aprilie 1919, în care se face cunoscut
46

raportul trimis de A.
din Oradea.
50

61

Lazăr,

despre depunerea

jurămîntului

de

către funcţionarii

Sărbătorirea ministrului dr. Aurel Lazăr, în Tribuna, 1919, nr. 17, p. 5.
Tribuna, 1919, nr. 22.

https://biblioteca-digitala.ro

Contribuţii

17

la

cunoaşterea activităţii

/Hi .1lurel

Lazăr

181

ganizarea partidului naţional român, votîndu-i aderenţă ~i credinţă nestrămutată ... gata a păşi cu hotărîre pe urmele Consiliului Dirigent în
lupta pentru consolidarea politică a scumpei noastre patrii România":;~_
Cu prilejul lucrărilor Marelui Sfat Naţional, s-a ţinut la Sibiu şe
dinţa de reorganizare a P.N.R. în vederea alegerilor parlamentare 53 • În
conformitate cu hotărîrile şedinţei, în 25 august 1919, în sala prefecturii
din Oradea, s-a ţinut şedinţa de constituire a Comitetului Central judeţean al P.N.R. Preşedinte al partidului naţional din Bihor a .,,fost proclamat cu mare însufleţire" dr. A. Lazăr 54 •
Aurel Lazăr a fost desemnat candidat oficial al P.N.R. la Tinca, deşi
în 27 august 1919 o delegaţie orădeană îi oferise candidatura în acest
loc. In afara campaniei sale electorale A. Lazăr, împreună cu R. Ciorogariu, l-au însoţit pe George Moroianu în turneul său politic 55 • Tribuna,
organul P.N.R., în numărul din 28 octombrie 1919, la rubrica Candidaţii
noştri, prezentîndu-1 pe A. Lazăr, conchidea: ,,De 25 de ani încoace n-a
fost în Bihor acţiune politică, culturală, economică, socială şi bisericească
în fruntea căreia să nu-l întîlnim pe dr. A. Lazăr". In 2G octombrie 1919
J\. Lazăr şi-a ţinut vorbirea program la Tinca, relevînd printre altele
importanţa reformei agrare ce se preconiza, menirea deosebi t[I a şco Iii,
acţiunile ce se desfăşurau în domeniul ocrotirHor sociale. Referindu-se la
această cuvîntar~, Tribuna din 2 noiembrie 1919 scria: ,,Toţi au simţit
că au un conducător adevărat şi pot fi făloşi, că au cîştigat de deputat
pe cel mai neobosit luptător al Bihorului".
Ales ca deputat în circumscripţia electorală Tinca din judeţul Bihor, A. Lazăr a păşit în primul parlament al României unite cu gîndul
de a acţiona necontenit pentru consolidarea statului român. Rînduielile
politice burgeheze, politicianismul excesiv, şi-au pus însă în mod nedorit
de masele largi populare amprenta asupra activităţii forului legislativ.
Treptat, partidele aflate la putere, guvernele au renunţat la aplicarea
consecventă în practică a unor principii democratice formulate la Alba
Iulia, determinînd astfel felurite ridicări la luptă a maselor pent1·u apă
rarea intereselor lor.
întrucit în acest material ne-am propus urmărirea activităţii multilaterale a lui Aurel Lazăr în intervalul în care a fost membru al Consiliului Dirigent - referiri ulterioare făcînd doar din motive de continuitate cu privire la alegeri - ne vom opri în cele ce urmează cu cîteva
consideraţii asupra demisiei lui Aurel Lazăr din Consiliul Dirigent.
In şedinţa din 11 septembrie 1919 Aurel Lazăr a fost atacat de I. Suciu pe tema sechestrării unei cantităţi de spirt în Oradea în luna aprilie.
În consecinţă, s-a constituit o comisie formată din M. Popovici, T. Brediceanu, L. Borcia, care să cerceteze cazul. Intr-o asemenea atmosferă, în
52

Ibidem.
G h. I an cu, Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 1919
în circumscripţiile Transilvaniei, în Studia Hist., 1973, 18 fasc. 1, p. 93.
54
Tribuna, 1919, nr. 30, p. 3,.
55
Ibidem, nr. 38, p. 2; nr. 39, p. 2.
53
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21 septembrie 1919 A. Lazăr şi-a prezentat demisia din funcţia de şef al
Resortului de justiţie şi ca membru al Consiliului Dirigent, pentru a
avea mină liberă să se apere pe cale judecătorească 56 • Scrisoarea de demisie adresată preşedintelui Consiliului Dirigent s-a citit în şedinţa din
23 septembrie 1919 şi s-a dat publicităţii în aprilie 1920, după desfiinţarea Consiliului Dirigent 57 • Din scrisoarea trimisă de Ioan Suciu aceleaşi
persoane, ca şi din Comunicatul Consiliului Dirigent cu privire la demisia
lui Aurel Lazăr, rezultă că împotriva lui nu s-a găsit nici o dovadă _,care
ar atinge onorabilitatea şi reputaţiunea" sa58 , ca şi încrederea şi preţui
rea de care se bucură în continuare din partea Consiliului Dirigent.
Constatări binemeritate şi binevenite la adresa unui om onest şi devotat
cauzei poporului său.
în anii care au urmat, pînă în 1930, Aurel Lazăr s-a distins ca un
om politic burghez cu vederi democratice, ridicîndu-şi de multe ori glasul
în favoarea celor năpăstuiţi 59 •

56

Proces verbal din 11 şi 21 septembrie 1919; Renaşterea Română, 1919, nr. 209.
Proces verbal din 23 septembrie 1919, în Tribuna, 1920, nr. 15; Românul,
1920, nr. 85.
5
H Tribuna, 1920, nr. 15.
59
De exemplu în 1927 a apărat ca avocat un grup de muncitori. Arh. Stat.
Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar 21/1927, f. 280.
57
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ANEXE

Către

poporul
bihorean,

Dragi bihoreni! Greu a fost jugul pentru toţi românii. clar mai greu a fo,;t
pentru voi, iubiţii mei bihoreni, aşezaţi de soartă aici la marginea românismului, în
atingere cu trufaşii noştrii stăpîni de ieri.
Toate le-aţi răbdat cu răbdarea mucenicului. cel osîndit la moarte. Dar de
bună voie nu v-aţi pus capul sub paloş. In faţa morţii la care eraţi osîndiţi. voi
mărturiseaţi, că sînteţi Români. Legea şi limba nu v-aţi tăgăduit-o A fost în sufletul vostru ceva trist şi totuşi înălţător. Tristă gîrbovirea sub jug şi înălţătoare tăria
voastră de viaţă.
Douăzeci de ani, de cinci. am intrat în viaţa, publică, am luptat în rudunări
poporale şi bisericeşti, am luptat pretutindeni unde a fost un suflet românesc pentru drepturile voastre. Pentru uşurarea jugului şi întărirea sufletului vostru în
nădejdea unui viitor mai bun.
ln lupta aceasta îmi lipsea arma cca mai puternică, îmi lipsea o gazetă, carp
să ducă lumină în fiecare casă ţărănească, pentru ca poporul să înţeleagă sbuciumul
conducătorilor săi pentru deşteptarea lui. Să înţeleagă, că mai este o viaţă pentru
el, aceea a libertăţii popoarelor. Iată s-a împlinit vremea să-mi văd şi acest vis
împlinit. ,,Tribuna Bihorului" cu ajutorul lui Dumnezeu apare şi vede lumina în
România Mare.
Pe mine m-a chemat datoria la cîrmuirea neamului în Sibiu. Duc cu mine
mîngiierea, că, în drumul cel nou al libertăţii din Ţara Românească, iubitul meu
popor bihorean va avea o făclie, care să lumineze cărarea. Mergeţi după făclia
aceasta precum au mers magii de la răsărit după steaua, care i-a dus la ieslea
Mîntuitorului Christos. Mergeţi cu credinţă şi atunci nu veţi poticni şi nu veţi
cădea în cursele „Irozilor", care şi acum caută să ucidă pe cea nou născută dreotate
şi libertate românească.
,,Tribuna Bihorului" să lumineze tuturor.

Dr. Aurel
Şeful

Lazăr,

Resortului de justiti"

(Tribuna Bihorului (Oradea) I, Nr. 3 din 6/19 ianuarie 1919, p. 1).
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CONTRIBUTIONS ĂLA CONNAISSANCE DE L'ACTIVITE
DE AUREL LAZAR PENDANT LA PERIODE DU CONSEIL DIRIGEANT
(Resume)

L'auteur apporte quelques nouvclles donnees concernant ractivite de Aurc:'I
(1872-1930), un des le plus remarcables militants politiques roumains de la
periode de la lutte pour l'union de la Transylvanie avec la Roumanic.
On met cn evidence sur la base des documents inedits, surtout le role de
A. Lazăr, comme chef de Ressort du Conseil Dirigeant. dans le processus d'organisation de la justice roumaine en Transylvanie et dans l'action d'instituer l'adn11nistration roumaine en departement de Bihor.
Lazăr
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ASPECTE DIN LUPTA REVOLUTIONARĂ A IITTJNCITORIMII
MEDIEŞENE IN ANII 1918-1944
de
LUCIAN GIURA

Fenomenului apariţiei şi dezvoltării marii industrii transilvănene din
a doua jumătate a veacului al XIX-lea îi e1·a indispen~abi:l - şi în mod
obiectiv complementar - , acela al formării şi creşterii numerice a proletariatului, clasă care avea să joace un rol determinant în cadrul procesului de producţie. Condiţiile grele de muncă şi viaţă, existanţa dublei
exploatări sociale şi naţionale - , determină proletariatul să se organizeze. El îşi crea propriile organizaţii politice în vederea apărării intereselor şi a drepturilor sale: asociaţii profesionale, asociaţii de autoeducare
şi de ajutorare (la Mediaş amintite deja în anul 1880) 1 . Tot în cursul
anului 1880 au fost puse bazele Partidului general muncitoresc. Acest
moment a marcat o treaptă superioară în procesul de organizare al clasei
muncitoare. La congresul de constituire a partidului muncitorimea transilvăneană îşi trimitea propriii săi delegaţi. Crearea Partidului general
muncitoresc marca punctul de plecare al unui intens proces organizatoric, profesional şi politic al muncitorimii ardelene, act desfăşurat în condiţiile intensificării terorii forţelor de ordine ale regimului burghezomoşieresc, al discriminărilor sociale şi naţionale grefate pe starea de
înapoiere economică a Transilvaniei. 1n aceste condiţii riposta maselor
populare a fost promptă. În toate acţiunile ,greviste, care au avut loc la
sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor, proletariatul
revendica imperios acordarea de drepturi şi libertăţi: ziua de muncă
de 8 ore,, repaus duminical, protecţia muncii, asigurări sociale, condiţii
mai bune de salarizare, învăţămînt muncitoresc etc.
Comparativ cu situaţia existentă la sfîrşitul secolului trecut, în primul
deceniu al secolului al XX-lea, în general, exceptînd perioada de criză
din anii 1900-1903, industria Transilvaniei înregistra un real progres.
Vechile centre urbane, alături de care au apărut altele noi, devin acum
adevărate citadele industriale ce concentrau un prnletariat numeros, proA. De ac, Mişcarea muncitorească din Transilvania. 1890-1895, Bucureşti,
Editura ştiinţifică, 1962, p. 72.
1
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letariat ce se înrola, conştient de forţa sa, în frontul luptei hotărîte împotriva opresiunii capitaliste.
Mediaşul la începutul secolului, avea aspectul unui orăşel care, la
recensămîntul din 1910 număra 1355 de case cu o populaţie ce depăşea
pe puţin 8 600 de locuitori. Cu toate acestea, în această perioadă, viaţa
economică şi comercială a oraşului era notabilă. Erau anii în care industria Mediaşului realizase saltul de la producţia manufacturieră la
cea de fabrică. 2
Condiţiile de muncă şi de frai ale muncitorilor medieşeni, ca de altfel ale întregii muncitorimi transilvănene, erau grele. Referindu-se la
modul în care îşi duceau zilele proletarii medieşeni, un raport al Inspectoratului circumscripţiei financiare, pentru zona Mediaş, menţiona: ,,într-o fabrică de postăvărie din Mediaş (,,W. Sturzer" - n.n.) muncitorii
dormeau pur şi simplu în atelier" 3 • Ziua de muncă din întreprinderile
industriei uşoare, aici intrînd şi majoritatea celor din Mediaş, a fost legiferată, încă din anul 1918 de către Consiliul Dirigent, la 8 ore, dar acest
lucru nu s-a aplicat. Mediaşul se făcuse cunoscut după primul război
mondial printr-o piaţă eX)cesiv de scumpă şi sailarii foarte mici. Problema
locuinţei şi a hranei constituiau cele mai spinoase griji, curente, pentru
muncitorimea medieşeană: chiria şi hrana absorbeau cea mai mare parte
a cîştigului acestora. în scopul obţinerii de profituri cit mai mari, patronii fabricilor de sticlă ",Vitrometan" şi „Prima fabrică de sticlă'' (azi
„Fabrica de Geamuri"), foloseau din plin munca minorilor. Aceştia erau
slab remuneraţi în comparaţie cu salariul - şi aşa destul de mic - al
muncitorului adult. Relevînd acest aspect gazeta locală Mediascher Zeitung nota: ,, ... la fabrica de sticlă se folosesc copii de 12-14 ani care
sînt obişnuiţi cu suflatul sticlei" 4 ; este o dovadă elocventă a transfigurării
individului, a dezumanizării sale în goana după înavuţire.
într-un timp relativ scurt, doar trei ani (1918-1921), s-au înfiinţat
în Mediaş opt întreprinderi industriale, fapt ce a dus la creşterea proletariatului la 2 145 de lucrători, neintrînd în acest calcul personalul administrativ şi de serviciu. Prin creşterea numărului de muncitori oraşul
devine un centru important al mişcării revoluţionare din ţara noastră, în
cadrul căruia activau, ca şi în muncă, români, maghiari, germani. Tot
acum se constată un proces intens de organizare a muncitorilor medieşeni5.
După

cum este bine cunoscut o trăsătură caracteristică a perioadei
cuprinse între anii 1922 şi 1928 a constituit-o stabilizarea, pe plan economic, vremelnică şi relativă a capitalismului, stabilizare realizată prin
:1 N.
Drăgan, Dezvoltarea industriei în Mediaş între anii 1918-19-44, Mediaş,
1957, p. 13.
3
Din istoricul formării şi dezvoltării clasei muncitoare din România, Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 520.
4
Mediascher Zeitung, nr. 31 din 30 iulie.
b N.
Drăgan, Aspecte privind situaţia muncitorilor industriali din Mediaş
între anii 1921-1943, în Studii şi articole de istorie, IV, 1962, p. 387.
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reutilarea pe baze moderne a întreprinderilor, aplicarea cuceririlor tehnice, intensificarea exploatării maselor populare, un constant proces de
intensificare a muncii.
în această perioadă, potenţialul economic al României era în continuă creştere. Se lărgeau, în acelaşi timp, posibilităţile de deplasare a
capitalului autohton în diverse sectoare ale economiei. Cu toate mutaţiile înregistrate pe planul economic, nivelul de trai al clasei muncitoare
nu s-a ridioat proporţional cu creşterea înregistrată pe acest plan. Durata
zilei de muncă nu a fost respectată. Ea era prelungită mereu ajungîndu-se efectiv pînă la 12-14 ore. Salariul real în aceşti ani reprezenta,
luînd ca indice de 1000;0 pe cel din 1913, doar 700;0. Acest lucru ilustra
un nivel de trai sărăcăcios, insuficient desfăşurării unei vieţi cît de cît
normale.
Surprinzînd cu veridicitate aspectele generale, esenţiale, ale perioadei 1922-1928, istoricul Ilie Ceauşescu remarca: ,,Dezvoltarea economică
din această perioadă s-a realizat pe seama intensificării procesului de
exploatare a oamenilor muncii. Au fost restrînse drepturile şi libertăţile
democratice, s-au înăsprit măsurile represive împotriva luptei oamenilor
muncii. In această perioadă, aproape tot timpul, s-a guvernat cu stare de
asediu şi cenzură" 6 • Această stare de lucruri domnea şi la Mediaş. Un
numă,r considerabil de şomeri se întîlneau zilnic la oficiile de plasme.
Pentru a reduce surplusul de produse realizat şi stocat, neavîndu-se posibilităţile necesare de plasare pe piaţă, semne evidente ale crizei de supraproducţie, patronii reduceau zilele de muncă calendaristice şi evident,
paralel cu aceasta, şi remuneraţia muncitorilor. 1n perioada anilor 19231928 sticlarii de la cele două fabrici din Mediaş „Vitromertan" şi „Fabrica
de Geamuri" rămîneau ,inactivi, fără a fi salarizaţi, cite două săptămîni
pe an 7 • Aceste stă.ri se vor i1lustra pe plan socia!l şi al luptei de clasă
prin procese care se bazau şi pe o dezvoltare continuă a conştiinţei de
clasă a muncitorimii, pe radicalizarea şi organizarea acestora.
In contextul general al condiţiilor interne şi internaţionale de la sfîrşitul primului război mondial, lupta clasei revoluţionare din România s-a
intensificat,, culminînd cu greva generală din octombrie 1920. Ca urmare
a creşeerii conştiinţei politice a proletariatului, în sînul Partidului Sodalist s-a intensificat lupta împotriva poziţiilor reformiste şi oportuniste,
în vederea clarificării principiilor ideologice, precum şi pentru reconsiderarea programului stnategiei şi tacticii luptelor revoluţionare viitoare
ale proletariatului român. Au fost astfel create condiţiile corespunzătoare
pentru ca la Congresul Partidului Socialist Român din mai 1921 să se
hotărască, prin votul marii majorităţi a participanţilor, transformarea
Partidului Socialist în Partidul Comunist Român. Crearea Partidului
Comunist Român pe baza ideologiei marxist-'leniniste a marcat o etapă
I. Ce au şes cu, Din istoria contractului colectiv din România, Bucureşti,
Editura politică, 1970, p. 53.
7
N. Drăgan, op. cit., p. 386.
6
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4

organizatoric, în

mişcarea

re-

voluţionară

După
şi

Congresul al II-lea al P.C.R., (:3-4 octombrie 1922), se

crează

,Ia Mediaş, în cursul aceluiaşi an, organizaţia loca;ă a partidului comu-

nist. Din acest moment, avînd un conducător cu experienţă, acţiunile
proletariatului medieşean dobîndesc o vigoare şi o eficacitate sporită'.
încă înainte de crearea secţiei locale a P.C.R., muncitorimea medieşeană
era constituită în o serie de sindicate, pe branşe de activitate. Astfel, potrivit unor semnalări documentare, la 6 septembrie 1922, era deja constituită societatea muncitorilor din industria pielei (sindicatul muncitoril01·
pielari)!!.
în perioada anilor 1922-1924, cu toată severitatea măsurilor întreprinse de autorităţile burghezo-moşiereşti, teritoriul întregii ţări a fo-;t
teatrul de desfăşurare a numeroase acţiuni greviste, multe din acestc,t
fiind de lungă dur,ată. Printre revendicările formulate de grevişti se numărau: sporirea salariului, ziua de muncă de 8 ore, contractul colecti\·
de muncă şi reglementarea muncii etc. în şirul acestor greve se înscriu
şi cele din anii 1922 şi 1923 de la Mediaş. În acelaşi an în care s-au pus
bazele organizaţiei locale a P.C.R., la 15 octombrie, avea loc prima
grevă generală a muncitorilor medieşeni. Avantajaţi de politica rcgi1:1ului burghezo-moşieresc care trecuse la revalorizarea monetară în acel an,
oa şi de retragerea din cir'culaţie a bancnotelor străine, patronii clin ~Iediaş au redus toate salariile. Urmarea directă a acestor măsuri a fost
greva generală declanşată de întreaga muncitorime medieşeană. S-a alcătuit un comitet pe oraş care a redactat un larg program de revendicări.
Greva a durat 21 de zile şi a cuprins aproape toate întreprinderile din
oraş 10 • Ecoul grevei din Mediaş, ca urmare directă a duratei şi inten-;ităţii acesteia, a fost puternic. Greva a fost amintită şi la Congresul ~indicatelor din 1923 de la Cluj. Ca răspuns la lupta muncitorimii, industriaşii medieşeni au concediat numeroşi lucrători consideraţi drept conducători ai mişcării. Desfacerile de contract de muncă s-au aplicat pînă şi
la muncitorii micilor ateliere. Constrînşi însă, de acute nevoi materiale,
muncitorii medieşeni au reluat lucru fără să-şi fi văzut solicitările împlinite11.
In cursul anului 1923 s-a desfăşurat şi greva metalurgiştilor medieşeni. Condus de comunişti, sindicatul muncitorilor metalurgişti a trecut
cu hotărîre la organizarea bătăliei împotriva ofensivei patronale. Greva
metalurgiştilor medieşeni se înscrie organic în contextul general al luptei
metalurgiştilor români din acel an. La începutul lunii iulie, numărul
greviştilor din întreprinderile metalurgice din Bucureşti, Braşov, Sibiu,
8

G h.

Popescu -

N. Drăgan,

Aspecte din lupta clasei muncitoare din
în Judeţul Sibiu. Masele

judeţul Sibiu sub steagul biruitor al partidului. 1922-1944,
populare făuritoare ale istoriei, Sibiu, 1961, p. 54.
9

Arhiva C.C. al P.C.R., fond 71, mapa 208, fila 1.
G h. Popescu - N. Drăgan, op. cit., p, 57.
11
N. Drăgan, op. cit., p. 399.
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Mediaş, Valea Prahovei etc. s-a ridicat la peste 5 OOO, creîndu-se perspectivele unei greve generale ce ameninţa puternic „ordinea" burghezomosierească 12 •

' La Congresul sindicatelor din anul 1923, ţinut la Cluj, oportuniştii,
sprijiniţi de poliţie, au încercat să afilieze sindicatele din România la
Internaţionala sindicală reformistă de la Amsterdam. Împotriva acestui
fapt sindicatele muncitoreşti au protestat. Printre delegaţiile prezente la
Congresul de la Cluj, care s-au declarat categoric împotriva afilierii,
mergînd pe linia trasată de P.C.R., s-a numărat şi aceea ce reprezenta
uniunile profesionale din Mediaş 13 . In rezoluţia adoptată la întrunirea
muncitorilor din Mediaş din 7 octombrie 1923, îndreptată împotriva hot[1ririlor Congresului sindical de la Cluj se spunea: ,, ... Muncitorii organizaţi din Mediaş vor lupta contra tuturor acţionărilor care tind la dezbinarea muncitorilor ce abia acum se dez\·oltă ... Totodată muncitorimea
organizată la Mediaş îşi ridică cuvîntul de protestare contra conducăto1·ilor Congresului general din Cluj din cauza teroarei exercitate de muncitori contra muncitorilor şi cu ajutor poliţienesc. Muncitmimea din Mediaş protestează şi îi invită să se asocieze la acest protest pe toţi lucră
torii din ţară contra producerii infame a teroriştilor din Cluj ...
După constatarea acestor fapte, întrunirea muncitorească din Mediaş
nu se identifică cu cele întîmplate din prilejul acestui congres şi decide
să nu recunoască de obligatorii pentru muncitorime nici congresul înă
buşit de scandal din Cluj, nici măsurile dictatoriale ale „statului-major"
denumit de acest congres" 14 •
In toamna anului 1923 (28-30 octombrie), ca urmare directă a luptei
desfăşurate de către P.C.R., s-a desfăşurat la Bucureşti Conferinţa sindic;1telor ex·oluse din Congresul Ide la Cluj care alegea Con.siliul General
Sindical Unitar al Uniunilor şi Sindicatelor Unitare (C.G.S.U.). Cu toate
condiţiile grele în care şi-au desfăşurat activitatea, acestea au luptat cu
deosebită abnegaţie pentru drepturile şi libertăţile proletariatului.
La 5 decembrie 1923 se constituia la Mediaş sindicatul muncitorilor
lemnari. Titulatura noii organizaţii create era „Uniunea muncitorilor în
lemn din România, grupa locală Mediaş". Obiectivele organizaţiei, aşa
după cum rezultă din statutele societăţii, erau bine definite: ,,A servi interesele economice şi culturale ale membrilor săi, a dezvolta sentimentul
de solidaritate între ei, a sprijini şi susţine toate năzuinţele şi revendicările lor, cari tind spre îmbunătăţirea condiţiilor de muncă" 15 •
Activitatea sindicatelor unitare din Mediaş, conduse de P.C.R., a fost
permanent urmărită de organele poliţiei şi siguranţei, care căutau să îm12

N. G. Munteanu. Luptele revoluţionare ale muncitorilor de la Le·
mâî~re" din anul 1923, în Din istoria luptelor greviste din România, vol. IV, B~curcl';ti, 1970, p. 204.
13
_Docume_nt_e din istoria Partidului Comunist Român şi a mişcării revoluţio
naTc ~m _Romania 1921-1924, Bucureşti, Editura politică, 1970, p. 557-558.
1
Ibidem, p. 558.
15
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 71, mapa 207, filele 2-3.
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piedice legătura sindicatelor cu masele populare. Protestele energice ale
muncitorilor împotriva abuzurilor„ venite din partea autorităţilor, n-au
fost luate în consideraţie. De fapt, în aceşti ani, pe ansamblul ţării, clasele conducătoare au dus o susţinută campanie împotriva mişcării muncitoreşti. Măsurile represive ale claselor exploata'toare dominante au
culminat cu ordonanţele militare din aprilie, iulie şi decembrie 1924 prin
care a fost interzisă activitatea P.C.R., a U.T.C.-ului şi a altor organizaţii
revoluţionare. Odată cu scoaterea sa în afara legii, în 1924, în faţa P.C.R.
s-au pus sarcini deosebit de importante, el trecînd la organizarea activităţii în condiţiile de ilegalitate condiţii de opresiune şi teroare din
partea claselor dominante - urmînd fidel, totodată, preocuparea pentru
trasarea liniei generale în concordanţă directă cu noua situaţie din
România acelei perioade. Activînd în condiţiile ilegalităţii, partidul comunist a împletit munca a o serie de organizaţii - a Sindicatelor Unitare, Blocul muncitoresc-ţărănesc, Ajutorul roşu, Prietenii naturii, Liga
contra terorii ş.a. - , ce au desfăşurat o largă activitate politică în rîndurile muncitorilor şi ţăranilor.
La Mediaş,, în cursul anului 1925, în rîndurile sindicatului se înscriu
noi contigente de muncitori. S-a construit un local din fondurile adunate
prin intermediul unei liste de subscripţie care a circulat pe teritoriul
oraşului Mediaş, stringîndu-se sumele necesare clădirii acestui cămin
muncitoresc. In acest edificiu, ridicat în strada Plevnei nr. 29, se desfă
şura o intensă activitate cultural-ideologică 16 •
In acelaşi an, 1925, muncitorii medieşeni s-au solidarizat cu lupta
grevistă a confraţilor lor din Valea Mureşului. Intr-o telegramă adresată
acestora, de către proletariatul medieşean, se spunea: ,,Grupa muncitorilor lemnari din Mediaş a fost, este şi va rămîne alături de voi pînă la
victorie. Ajutorul material pe drum" 17 • Este o nouă dovadă, ca cele ce
au fost sau ca cele ce urmau să vină, a solidarităţii de clasă, a sprijinului moral şi material pe care muncitorii medieşeni l-au dat, în dificila şi istovitoarea luptă împotriva oprimării capitaliste.
Tot în 1925 Comitetul muncitoresc de front unic din Mediaş .acţio:1a
intens chemînd masele populare la luptă hotărîtă împotriva legii electorale din acel an, pretinzînd alegeri libere, desfiinţarea stării de asediu
şi amnistie generală 18 •
Condiţiile grele de viaţă,, lipsa concediilor şi a unui ajutor în caz de
boală, salarii mizerabile, sînt doar cîteva din premisele grevei generale
din anul 1926 de la Mediaş. Declanşată la „Fabrica de Geamuri" 19, ea a
16 Arhivele Statului Tîrgu Mureş, fond Prefectura judeţului Tîrnava Mare,
dosar 117/1927, fila 1.
17 S.
Fu c h s, Greva muncitorilor din Valea Mureşului din anul 192:5, în
Studii şi referate privind istoria României, partea a II-a, Bucureşti, Editura .-\cademiei R. P. Române, 1954, p. 1671.
lH G h. Popescu N. Drăgan, op. cit., p. 60.
18 Arhivele Statului Tîrgu Mureş, fond Prefectura judeţului Tîrnava Mare,
dosar 3/1926, fila 1.
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cuprins repede şi celelalte întreprinderi: ,,Vitrometan", ,,I.R.T.I." (azi
,,Tîrnava"), ,,Westen" ·(azi „Emai lul Roşu"). Numai la fabrica .. \Ves·t1en"
668 muncitori, printre care numeroase femei, au părăsit maşinile. Timp
de 14 zile activitatea în secţiile fabricii a fost complet paralizată. Comitetul de grevă constituit pe oraş a întocmit un program de revendicări
în care se cerea mărirea salariilor cu 120/o, plata concediului de odihnă,
îmbunătăţirea condiţiilor de locuit etc. Patronii de la „Vitrometan" şi
,.Fabrica de Geamuri", pentru a relua producţia, încearcă să aducă lucră
tori din satele vecine. De asemenea,, au fost chemaţi poliţiştii din Sighişoara care s-au cazat în incinta întreprinderilor. S-au operat arestări,
adunările au fost împrăştiate. Au avut loc numeroase concedieri şi expulzări din localitate a lucrătorHor consideraţi „instigatori". Şomerii proveniţi de pe urma concedierii au fost ajutaţi de Consiliul unitar sindical,
care a organizat o cooperativă, în cadrul sindicatului constructorilor, pentru cei rămaşi fără lucru 20 •
Această primă mare ridicare la luptă a muncitorimii din Mediaş a
constituit o puternică dovadă a forţei pe care o reprezenta muncitorimea unită sub conducerea P.C.R.
La 22 octombrie 1926 la Cluj, în localul Uniunii Muncitorilor Industriali de Piele din România, grupa Cluj, s-a ţinut şedinţa comună a
preşedinţiei Uniunii muncitorilor din industriile de pielărie, îmbrăcă
minte, lemn şi a micilor funcţionari. Din Mediaş, la această întrunire, a
participat comunistul Nicolae Comşa 21 •
In cursul lunii martie 1927 siguranţa medieşeană dezlănţuia noi
atacuri împotriva sindicatelor. Sub titlul „Teroare la Mediaş" ziarul Viaţa
muncitoare 22 se ocupa, pe larg,, de aceste evenimente. In coloanele sale
gazeta Sindicatelor uni tare insera următoarele: ,,Mediaşul fiind un oraş
industrial care cuprindea cîteva mii de muncitori, era natural să ia fiinţă
organizaţii sindicale. Iar muncitorii odată începînd să se organizeze [duceau - n.n.l şi lupta pentru cucerirea unei vieţi mai bune. Patronii n-au
putut să stea liniştiţi, văzînd că le sînt ameninţate pungile. Şi o prigoană
furioasă s-a dezlănţuit împotriva muncitorilor şi sindicatelor care se întă
resc văzînd cu ochii ... " Se relata, în continuare, faptul că în ziua de
4 martie 1927, · pe cînd muncitorii erau adunaţi în sala sindicatului la
o consfătuire, o ceată de poliţişti şi agenţi ai siguranţei au dat buzna în
sală şi au evacuat-o cu forţa.
In cursul anului 1927, în conformitate cu hotărîrile conducerii partidului, organizaţia ilegală din Mediaş, în cadrul Blocului muncitorescţărănesc, pregătea campania electorală pentru alegerile generale şi comunale. Apelul Blocului, care îndemna la realizarea frontului unic de luptă,
libertatea de organizare, ajutor de stat pentru şomeri şi pensionari 0 8 ore
1

N. Drăgan, op. cit., p. 400.
Informaţie orală N. Comşa. Vezi şi fotografia păstrată la Comitetul municipal al P.C.R. Mediaş.
22
Viaţa muncitoare, an III, nr. 8 din 27 martie 1927.
20
21
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de muncă, libertatea de organizare, a circulat prin toate întreprinderile.
Au fost puse in circulaţie şi o serie de manifeste ale Blocului în limbile
română şi maghiară cu următoarea chemare: ,,Muncitori cetăţeni! Dacă
doriţi să înceteze marea deosebire ce există între palatele luxoase şi
bordeiele umede şi întunecoase, dacă doriţi ca fiecare muncitor harnic
şi cinstit să se poată bucura de munca sa şi de locuinţe omeneşti votaţi
cu toţii semnul =, două linii paralele orizontale, semnul acelora care
luptă pentru a pune capăt stărilor de lucruri actuale" 23 •
Prin agenţii lor plasaţi în întreprinderile oraşului, fabricanţii puneau
la cale distrugerea acestor manifeste. O parte din delegaţii Blocului trimişi la secţiile de votare au fost arestaţi şi bătuţi. Cu toate greutăţile
întimpinate, Blocul muncitoresc-ţărănesc a întrunit, în alegerile din 1927,
cel mai mare număr de voturi după guvernul averescan. Fiind cunoscute „metodele" şi prigoana cu care guvernele burghezo-mosi0~eş1i îsi
asigurau majoritatea în alegeri, rezulta tul scrutinului din 1927 din Mediaş, Sibiu şi alte localităţi era o dovadă certă a încrederii şi popularită
ţii Blocului muncitoresc-ţărănesc în sînul maselor largi.
Prezentă la toate evenimentele politice ale vremi~, muncitorimea medieşeană lua poziţie promptă ori de cite ori se ivea prilejul, faţă de abuzurile şi samavolniciile regimului burghezo-moşieresc. La 6 iunie, printr-o notă trimisă Ministerului Muncii la Bucureşti, în numele tuturor
sindicatelor muncitoreşti din Mediaş, proletariatul medieşean protesta
energic împotriva delegării lui Ioan Fluieraş, Eftimie Gherman şi a lui
Ion Mirescu de a reprezenta muncitorimea din România la Conferinţa
muncii de la Geneva. Medieşenii erau conştienţi că aceştia nu reprezentau nici pe departe adevărata poziţie a celor ce muncesc pentru capitalişti fiind tocmai unelte ic1le acestora 24 •
Referindu-se la mişcarea muncitorească medieşeană din perioada
anilor 1922-1928, un document al poliţiei menţiona: ,,Mişcarea comunistă în acest oraş centru industrial cu fabrici mari - a luat proporţii mai întinse prin anul 1924 ... în acel timp cînd întreprinderile
industriale nu au avut încă de suferit în urma crizei generale şi aveau
angajaţi mii de muncitori, organizatorii mişcării comuniste au găsit un
teren prielnic pentru desfăşurarea propagandei lor şi Mediaşul conta la
centrala comunistă, ca o organizaţie puternică cu material bogat, pentru
dezvoltarea mişcării comuniste ... " 25 •
Declanşarea crizei economice mondiale din anii 1929-1933, ale cărei
efecte s-au resimţit din plin şi în România, cu repercusiuni deosebite
asupra dezvoltării ţării noastre, asupra nivelului de trai al maselor
populare, a afectat puternic clasa muncitoare, ţărănimea, o serie de categorii mijlocii şi părţi însemnate ale intelectualităţii.
a G h. Popescu - N. Drăgan, op. cit., p. 60-61.
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 71, mapa 202, fila 3.
25
Idem, fond 50, dosar 2737, fila 351.
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In această perioadă, proletariatul, în frun le cu partidul s[1u marxistleninist, s-a afirmat încă o dală ca cea mai înaintat[1 forţ[1 a societăţii
româneşti, elementul hotărîtm· în lupta întregului popor îrnpoil"i \'a pe~·icolului fascist, pentru drepturi economice şi politice, pentru democraţie,
independenţă şi suveranitate.
In anul 1929, muncitorimea medieşeană primea o puternică ]o\·itură
în urma hotărîrH regimului burghezo-mo~ieresc de a ~coate în afara legii
si a desfiinţa organizaţia care cîştigase şi la Mediaş adeziunea maselor,
Sindicatul unitar. La 9 iulie 1929, în sala judecătoriei din Sighişoara, s-a
pronunţat sentinţa în proce..,ul sindicatelor: DIZOLVAREA SINDICATELOR UNITARE DIN MEDIAS!. De acest fapt au fost informate atît
Uniunea Sindicatelor Uni tare din Cluj cît şi Consiliul General al Sindicatelor Unitare din România. Se aşteptau de la acestea, în situaţia nou
creată prin dizolvarea sindicatelor, instrucţiuni în vederea unor acţiuni
care să împiedice întreruperea activităţii revoluţionare a muncitorimii
medieşene 26 •

Marile lupte sociale ale proletariatului român din principalele centre
au avut un ecou puternic, firesc şi la Mediaş. As~fel, greva
minerilor de '1a Lupeni din 1929 a provocat o manifestaţie de simpatie
a muncitorilor de la Uzina „Westen", ,,I.R.T.I." şi „Vitrometan". 27
Pericolul persista, pentru organele de ordine, în apariţia unor manifestări spontane, sau organizate, care arătau adevărata faţă a ,0ordinii"
existente. Ca şi în ceilalţi ani, şi în 1930 sărbătorirea zilei de 1 Mai era
interzisă de organele de ordine. Intr-o telegramă cifrată a Ministerului
de interne, adresată prefecturii judeţului Tîrnava Mare se interzicea
categoric asocierea sau manifestaţiile muncitorilor în stradă, portul plancardelor, steagurilor roşii şi al carelor alegorice intrînd în aceeaşi categorie. Se atrăgea atenţia asupra necesităţii întreprinderii unor măsuri
preventive pentru menţinerea şi asigurarea ordinii.'.! 8
Pe fondul stărilor economice marcate de marea criză, văduvită de
o organizaţie politică puternică care să activeze legal, muncitorimea din
toată ţara nu renunţa la manifestarea forţei şi dorinţei sale. La 11 februarie 1931 poliţia din Mediaş informa forurile superioare că activitatea
industrială şi bancară stagna din cauza crizei economice care pe zi ce
trecea era tot mai accentuată, iar în 25 ale .aceleiaşi luni, in piaţa din
centrul oraşului avea loc o mare manifestaţie organizată de comunişti.
Poliţia a intervenit şi de data aceasta împrăştiind pe manifestanţi şi
arestînd pe organiz.atorii acesteia. 29
. 1n condiţiile muncii de ilegalitate, organizaţia locală Mediaş s-a folosit, pentru propaganda în rîndurile muncitorilor, de diverse forme le-

muncitoreşti

26

Idem, fond 71, mapa 203, filele 1-3.

27

Ar~i"'._ele Statului Alba Iulia. Depozitul Blaj, fond Legiunea de jandarmi
Tirnava Mica, dosar 2/1929-1930 filele 5-6.
28 Ah"
' 50, dosar 1148, fila 269.
r 1va CC
. . al P.C ..R., fond
29
Arhivele Statului Tîrgu Mureş, fond Prefectura judeţului Tîrnava Mare,
dosar 48/1931, fila 13.
•
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gale, unele dovedind chic1r un mare grad de inventivitate pus în slujba
luptei proletare. În raportul săptăminal din 1 aprilie 1931 al poliţiei
Media;; către prefectura judeţului Tirnava Mare, după ce se arată că
economia stagna,, faptul că la uzinele „Westen" s-a încetat lucrul, se
arăta în continuare: ,,Comuniştii din Mediaş au organizat Uniunea de
Gimnastică a Muncitorilor Medieşeni, cu elemente tinere de la 17 ani
în sus, cu scopul afirmativ de a cultiva sportul în fond însă acest tineret
se va educa după principiile comuniste sub diferite forme". 30
Pentru a preîntîmpina orice manifestaţie muncitorească dedicată
sărbătoririi zilei de 1 Mai în acelaşi an 1931 - , poliţia Mediaş
lua ,, ... toate măsurile de ordine şi de supraveghere dictate de împrejurări si în conformitate cu instrucţiunile primite de la Direcţie, Inspectorat şi Prefectură ... " mobilizînd întregul personal poliţienesc, acesta fiind
consemnat, pentru noaptea de 30 aprilie spre 1 Mai şi respectiv toată ziua
de 1 Mai. Cu toate piedicile ridicate de autorităţi, ziua de 1 Mai 1931
prilejuia la Mediaş o mare manifestaţie organizată de comunişti în sala
„Strugure", sala de şedinţe, sala de adunări a medieşenilor. Vorbitorii au
subliniat cu acest prilej însemnătatea zilei de 1 Mai; s-a analizat evoluţia
crizei economice şi repercusiunile ei negative asupra maselor populare,
îmbogăţind,, şi de această dată, conţinutul marii sărbători muncitoreşti cu
sensuri ale luptei pentru o nouă viaţă, mai bună, mai echitabilă. 31
Riposta maselor muncitoare faţă de condiţiile, devenite insuportabile, de viaţă şi muncă, a atins punctul culminant, pe planul general al
ţării, prin puternicele greve ale ceferiştilor şi petroliştilor din ianuariefebruarie 1933. In semn de solidaritate cu lupta ceferiştilor şi petroliştHor,
la Mediaş, s-a organizat o mare manifestaţie pe străzile oraşului. Demonstranţii au fost atacaţi de poliţie. Riposta maselor a fost fermă. Ei au
asediat prefectura poliţiei eliberînd pe cei arestaţi în timpul ciocnirilor
precedente.
Referindu-se la însemnătatea luptelor revoluţionare din ianuariefebruarie 1933, în lucrarea „Valul revoluţionar din România ... " apărută
în acelaşi an, sub egida Comitetului Central al Partidului Comunist Român, se sublinia faptul că demonstraţiile şi ciocnirile de la Mediaş, alături
de acţiunile similare din celelalte oraşe ale ţării au arătat cu prisosinţă
că la ofensiva clasei stăpînitoare s-a răspuns cu contraofensiva proletară,
cerindu-se eliberarea celor arestaţi,, recunoaşterea sindicatelor, desfiinţa
rea stării de asediu, restabilirea organizaţiilor revoluţionare dizolvate etc. 32
Apreciind însemnătatea luptelor revoluţionare din aceşti ani, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarăşul Nicolae Ceauşescu
spunea: ,,Luptele de clasă din perioada crizei economice, şi mai ales lup30

Ibidem, dosar 2/1931, fila 369.
Ibidem, fila 390.
32
Arhiva Institutului de studii istorice şi social politice de pe lingă C.C . .:i.l
P.C.R., cota Ab. XVJI-28, filele 31-32; Idem, cota Ab. XVII-2, fil.:i. G.
31
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tele din ianuarie-februarie 1933, au constituit un moment de o deosebită
importanţă în istoria mişcării noastre muncitoreşti, au avut o profundă
înrîurire asupra vieţii politice şi sociale din România. Ele au dat o pu terni că lovitură claselor exploatatoare, au înfrînat ofensiva capitalului împotriva drepturilor economice şi politice ale oamenilor muncii". 33
Perioada anilor 1934-1938 se caracterizează printr-o sensibilă înviorare a întregii vieţi economice a României. În balanţa economică a ţării
industria deţinea o pondere din ce în ce mai mare. S-au dezvoltat, cu
precădere, metalurgia, chimia, industria materialelor de construcţii, energetica şi industria textilă. Procesul deosebit de rapid al dezvoltării industriale, înfăptuit în principal prin legile protecţioniste şi prin exploatarea maselor muncitoare, a fost însoţit de o intensă concentrare şi centralizare capitalului. Agricultura,, deşi n-a înregistrat progrese similare cu
cele ale industriei marchează creşteri sesizabile ale producţiei. Acelaşi
progres, în ansamblu, înregistrează în aceşti ani şi comerţul, atît cel intern cît şi cel extern.
În ceea ce priveşte mişcarea muncitorească, lupta ei se caracterizează
prin acţiuni hotărîte pentru stăvilirea pericolului fascist şi apărarea intereselor poporului.
Luptele proletariatului duse în perioada anilor 1934-1938, împotriva exploatării capitaJiiste şi periicollului fascist, pentru ,apărarea principiilor scumpe ale independenţei şi suveranităţii ţării au constituit componente de bază ale luptelor purtate de masele muncitoare, în totalitatea
lor, pentru crearea Frontului popular antifascist în România. Analizînd
conţinutul, nivelul de pregătire şi de combativitate fa care s-au desfăşu
rat acţiunile clasei muncitoare din aceşti ani a ieşit cu pregnanţă în relief
faptul că: ,, ... această clasă socială se afla în avangarda maselor muncitoare care desfăşurau lupte împotriva exploatării capitaliste şi fascismului, pentru democraţie, independenţă naţională şi pace". 34
Documentele menţionează că în cursul anului 1934 s-au răspîndit în
oraş broşuri şi instrucţiuni ale C.C. al P.C.R. 35 • Tot în acest an, muncitorii
medieşeni asociaţi în Liga Muncii, organizaţie de masă legală condusă de
P.C.R., şi-au trimis delegaţii la Conferinţa acestei organizaţii ţinută la
Braşov, între 31 ianuarie 2 februarie 1934. Ordinea de zi a conferinţei punea în faţa delegaţilor o serie de probleme de maximă importanţă
pentru stadiul anului 1934: munca organizaţiei în rîndul maselor, organizarea demonstraţiilor de masă prin comitetele Ligii, în 6prijinul conducătorilor luptelor din 1933, ajutorarea deţinuţilor revoluţionari, etc. 36
•
~ N i co 1 a e
Ce au ş e s cu,
România pe drumul desăvîrşirii construcţiei
~ocialtste, vol. 1, Bucureşti. Editura politică, 1968, p. 366-367.
34
G h.
I o n iţă,
P.C.R. şi masele populare, Bucureşti, Editura ştiinţifică,
1971, p. 88.
35
Ol. Matichescu, El. Georgescu, 1 Mai în România. (HJ70-l:Jî0)
3

Bucureşti,

Editura politică, 1970, p. 234.
'
T. Georgescu, Organizaţii de masă legale conduse de P.C.R. 1932-1934
Bucureşti, Editura politică, 1967, PL 157-158.
•
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Referindu-se la mişcarea muncitorească din Mediaş, un document din
10 mai 19;34 sublinia faptul că poliţia locală supraveghea pas cu pas
orice mişcare a comuniştilor şi că în cursul acestei luni au avut loc noi
arestări în rîndul muncitorilor de la fabricile „Vitrometan" şi „I.R.T.l." 37 •
Manifestul adresat muncitorilor din Mediaş în luna februarie 1935,
întocmit, şi răspîndit de către comuniştii din localitat·e, după ce făcea o
amplă trecere în revistă a condiţiilor inumane de muncă şi viaţă din
întreprinderile mari ale oraşului: ,,Vitrometan", ,,,I.R.T.I." ,,Westen",
.,Schembra", ,,Rosenauer" (azi „Fabrica de şuruburi"), conchidea astfel:
,,Muncitori medieşeni ! Lupta începută pretinde fără deosebire de neam,
vîrstă, naţie şi politică numai întruniri într-un front unic ... Căci numai
prin aceasta izbîndim a lupta contra capitaliştilor care ne exploatează zi
de zi.'n 8 Manifestul purta semnătura Comitetului Sindicatului muncitorilor industriali şi de fabrică din Mediaş.
Conducerea centrală a partidului expediază, şi comuniştilor medieşent noi instry.cţiuni privind desfăşurarea muncii în Hegalitate. Aşa
e cazul şi cu cele din luna mai 1935, urmărite cu atenţie de poliţia oraşului. Ea informa forurile superioare, de la judeţ, în ziua de 9 mai, de
faptul că: ,, ... se observă un început de activitate în sensul acestor
instrucţiuni printre comuniştii vechilor cadre căutîndu-se a se recruta
noi elemente printre tineret, pentru formarea unei noi falange conspiratorii, a muncii de partid. " 39
Circulaţia rapidă şi răspindirea foarte largă în sinul muncitorilor a
surselor de informaţie şi a instrucţiunilor de acţionare aducea organele
de control ale statului într-o stare de alertă continuă; se fac numeroase
percheziţii la domiciliile comuniştilor.
In cursul anului 1935, documentele semnalează existenţa la Mediaş şi a unui comitet de apărare a antifasciştiior care erau judecaţi la
Cluj-Napoca de tribunalele burgheze. Printre cei condamnaţi figurau
Grigore Preoteasa, Petre Constantinescu-Iaşi, Scarlat Calimachi, Tudor
Bugnariu şi alţii. 40
în septembrie 1935 în rîndul muncitorilor medieşeni au loc noi
mişcări. Cauza care a pus în mişcare, în special pe muncitorii de la
fabricile „Wesien" şi „Vitrometan", a fost lupta pentru încheierea unui
contract colectiv de muncă cu patronii acestor întreprinderi. 41 De altfel,
în tot cursul anului 1935 au avut loc o serie de greve în oraş, prevestitoare pentru marile mişcări ale muncitorilor medieşeni din anul ce avea
să vină. După noi mişcări greviste de la fabricile „Vitrometan" şi „Rosenauer", o radiotelegramă din localitate, semnalînd lupta intensă desfă37

Arhiva C.C. al P.C.R., fond 10, mapa 603.
Idem, fond 71, dosar 204, filele 1-3.
39
Idem, fond 50, dosar 2739, fila 357.
40
T. Georgescu, op. cit., p. 139 (vezi şi Arhiva C.C. al P.C.R.. fond 50,
dosar 2739, fila 531).
41 Arhivele Statului Tîrgu Mureş, fond Prefectura judeţului Tirnava Mare, dosar 10/1935, fila 55.
38
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şurată pentru organizarea pe bază_ de front unic a _grevel~r m~talurgiş
tilor din Mediaş, remarca faptul ca: ,, ... grevele dm Mediaş smt opera
comuniştilor din localitate. " 42
Una din paginile cele mai glorioase ale luptei sale contra ofensivei
burgheziei şi moşierimii, a înscris-o muncitorimea medieşean[1 în cursul
anului 1936. Se atinge acum punctul culminant, în şirul nesfirşit al
ridicărilor la luptă ale muncitorilor medieşeni din perioada interbelică.,
o răbufnire puternică care a zdruncinat patronatul oraşului, găsind un
larg ecou în rîndul muncitorimii din întreaga ţară; a fost un exemplu
viu a ceea ce reprezintă proletariatul unit, o forţă uriaşă cu potenţele
unui tăvălug în stare de a dărîma şi nivela inegalitatea de clasă. Prezenţi
permanent la chemările partidului, şi de data aceasta, muncitorii medieşeni au dat curs sarcinilor stabilite: pentru formarea unui puternic Front
unic muncitoresc, 43 ca cea mai importantă modalitate de contracarare a
ofensivei patronale, şi de opunere a unor largi forţe populare împotriva
uriaşului pericol apărut pe arena i'Storiei, a fascismului şi a războiului.
Proletarii medieşeni, indiferent de convingerile politice proprii, devin
conştienţi că reuşita luptei lor este direct legată de înfăptuirea cît mai
grabnică a acestui front, punînd mai presus de diferenţele mai mari sau
mai mici, de natură politică, scopul suprem ce-i uneşte.
în cursul anilor 1935-1936, crescuseră nemulţumirile în sinul muncitorimii ca urmare a creşterii scumpetei, a vieţii grele pline de lipsuri în
care era nevoită să trăiască, a refuzurilor sistematice ale patronilor de
ridicare a salariilor în raport direct cu creşterea scumpetei, ignorarea contractelor de muncă din partea capitaliştilor etc.
Situaţia era similară şi pentru muncitorimea medieşeană. Salariile
erau foarte mici în comparaţie cu nivelul creşterii preţurilor la o serie
de produse de larg consum. Remuneraţia, în general pentru muncitorii
calificaţi, era între 3---,6 'lei pe oră, iar a celor necalificaţi de numai 3 lei
pe oră, ceea ce nu putea acoperi necesităţile zilnice ale familiilor numeroase ale muncitorilor 44 • Scumpetea şi chiriile enorm de mari înnăbu
şeau pur şi simplu ,pe muncitori. Drept urmare, pentru a se întreţine
şi a-şi întreţine familiile, proletarii medieşeni munceau zilnic între 12 şi
16 ore; la fabri1cile de stic1ă se trudea între 10-12 ore la fabricile de
email şi şuruburi se lucra obişnuit cîte 12 ore, la fabric~ ,,Ideal" timpul
de lucru era fixat în mod oficial de patroni la 12 ore45 • Paharul suferinţei se umpluse. Sînt semnalate tot mai dese manifestări de protest
spontane şi izolate, ce e drept, în toată prima jumătate a anului 1936'.
Semnalu'! declanşării mişcarn g·reviiste, mişcare ce avea să devină
în scurt timp deosebit de violentă, a fost dat la 4 iulie de muncitorimea
1

G h. I o n i ţ ă, op. cit., p. 74.
Arhiva
C.C. al P.C.R., fond 50, dosar 2739, fila 776.
44
I. Turcu, Luptele greviste din iulie 1936 ale muncitorilor din Mediaş, în
Analele
Universităţii Bucureşti, Seria ştiinţe sociale Filozofie XIII 1964 p. 221-222.
45
Ibidem.
'
'
'
'
42

43
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fabricii „I.R.T.I.". Din iniţiativa celulei de partid din fabrica „I.R.T.I.",
se organizează o puternică demonstraţie de stradă, la care iau parte cîtevn sute de muncitori, la ieşirea din schimbul de noapte şi intrarea în
schimbul de zi. Revendicările proprii, rridicate de muncitorii de la
,,I.R.T.I." au fost: majorarea salariilor cu 30D/0, contract colectiv de muncă, ziua de muncă de 8 ore şi plata orelor suplimentare, desfiinţarea
amenzilor, concedii de odihnă plătite, purtare omenească faţă de muncitori, asistenţă medicală gratuită, concedierea imediată a directorului et:::·. 4G
Chiar în c1ceeaşi zi este informată şi Direcţia Generală a Poliţiei Bucureşti, printr-o radiotelegramă, de această răbufnire a maselor muncitoare.
Scînteia care a aprins focul grevei la „I.R.T.I.", a cuprins rapid toate
fabricile şi întreprinderile Mediaşului. Celulele comuniste de la fabricile „Vitrometan", fabrica de mătase „Hiller", fabrica de postav „W.
Sttirzer", au pornit greva şi în întreprinderile lor, fiind solidare cu ncţiunea şi revendicările muncitorilor de la „I.R.T.I.".
În decurs de doar cîteva zile cea mai mare parte a muncitorilor
din întreprinderile medieşene se aflau în grevă. După fabricile „Hiller"
şi „I.R.T.I.", la 7 iulie s-a declarat grevă la fabrica „Schernbra" 78 de
muncitori părăsind lucrul. La 8 iulie peste 250 de muncitori din secţiile amestec, şlefuit, samotări, hută, magazie etc., de la intreprinderea
„Yitrometan" au intrat in grevă_4i
În aceeaşi zi cu muncitorii de la „Vitrometan", declară grevă şi cei
de la fabri•ca de şuruburi „Rosenauer", de la uzina „Westen" şi de la
,,Fabrica de geamuri". Autorităţi'le locale informau pe cele superioare,
de la judeţ 9i Bucureşti, că aproape toate întreprinderile mai însemnate
din Mediaş se afllă în g.revă, sub conducerea organizaţiei comuniste locale, subliniindu-se caracterul ei de grevă ,generală, cu probabilitatea
extinderii ei şi în alte oraşe ale ţării. 43
Muncitorii grevişti au manifestat pe străzile oraşului, au trecut
prin faţa primăriei şi s-au oprit la o mare adunare în faţa restaurantului „Gu'lloaia". Aici, prin reprezentanţii aleşi din rîndurile comitetelor de grevă de la diferite întreprinderi s-au ,stabilit căile fireşti de urmat pentru ca mişcarea să aibă sorţi de izbîndă. A fost ales un comitet
de grevă pe oraş care urma să conducă .direct toate acţiunile grevişti
lor. Din acest comitet „făceau parte 32 de muncitori dintre care mai
bine de jumătate erau comunişti şi simpatizanţi ai Partidului Comunist
din România". 49
Orientîndu...,se asupra faptului că la grevă participau muncitori :români, maghiari, germani, fie membri ai partidului comunist sau social46
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 50, dosar 815, fila 35. Vezi şi I. Turcu, op.
cit., p. 224.
47
I. Turcu, op. cit., p. 225; Arhivele Statului Tîrgu Mureş, fond Prefectura
;udeţului Tfrnava Mare, dosar 112/1936, fila 8.
411 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 50, dosar 815, fila 76.
48 I. Turcu, op. cit., p. 224.
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democrat, fie fără de partid, comuniştii din comitetul de grevă pe oraş
şi-au concentrat eforturile spre făurkea unui front unic de 'luptă, pentru a atrage pe toţi muncitorii indiferent de orientare politică sau naţio
nalitate, vîrstă sau sex. S-a redactat un amplu memoriu cuprinzind revendicările tuturor muncitorrilor .grevişti. Se solicita: contract colectiv
de muncă, respectarea zilei de muncă de 8 ore, plata suplimentară cu
majorările legale pentru orele lucrate în plus, majorarea salariului, concediu de odihnă plătit, plata integrală a salariului în 1caz de boală, respectarea dreptului de ajutor în caz de boală, interzicerea reţinerilor din
salar, angajamentul patronilor că nici un muncitor din cei care au dealarat grevă nu va fi concediat, recunoaşterea organizaţiei lucrătorilor,
repaus pentru masă_;;o
Declanşarea grevei generale a derutat patronatul medieşean. Ei solicitau ajutor Primăriei şi poliţiei locale. Cu sprijinul lor sperau că îi
vor obliga pe muncitori să reia lucrul. A{'.eştia însă nu s-au lăsat intimidaţi menţinîndu-se în continuare pe poziţia revendicărilor formulate
şi înaintate patronatului.
Măsurile represive (intimidări, arestări, bătăile în beciurile poliţiei
etc.) luate de autorităţi au fost de natură a iindirji şi mai mullt pe grevişti, contrar aşteptărilor acestora de a le înfrînge voinţa de luptă. Constatînd că numai cu !forţele locale nu vor putea înfrînge acţiunea grevistă, care devenea tot mai periculoasă pentru ele, autorităţHe oraşului
au solicitat sprijinul Prefecturii judeţului Tîrnava Mare. Legiunea de
jandarmi era, de asemenea, obligată a da tot concursul poliţiei, iar primarul oraşului Mediaş avea împuternicirea, ca în cazul unei ·stricte necesităţi, să ,ceară şcolii tehnice de aviaţie concursul forţelor militare.
Aceasta era o dovadă peremptorie a intenţiilor, cu adevărat criminale, ale autorităţilor burtghezo-moşiereşti de a irecurge chiar şi la
folosirea armelor pentru a-şi apăra poziţiile avute împotriva acelora
care nu solicitau decît dreptul lor la o viaţă mai bună ~i la condiţii de
muncă omeneşti. 51

Greva cîştigă simpatizanţi din diverse pături sociale: in sprijinul
greviştilor au să:rit ţăranii din Cetatea de Baltă şi Boian, care au trimis
cîteva care cu alimente. Alături de aceştia s-au ridicat unii comercianţi
şi negustori care ,, ... au donat cantităţi 'Însemnate de alimente pentru
grevişti". 52

Lipsită fiind totuşi de mij-loace materiale, după trei săptămîni, muncitorimea grevistă eiste constrînsă să reia lucrul. Numeroşi muncitori,
sînt concediaţi definitirv, pierziînd pentru totdeauna local de muncă. Deşi
înfrîntă, prin concursul de împrejurări, marea ridicare la luptă a muncitorimii medieşene din vara anului 1936 este un exemplu viu al presti50

Arhivele Statului Tîrgu Mure~, fond Prefectura judeţului Tîrnava Mare,
dosar 112/1936, filele 1-4.
51
Ibidem, fila 11.
52
I. T u r cu, op. cit., p. 230.
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giului şi încrederii de care se bucura Partidul comunist în rîndurile
muncitorimii medieşene. Referindu-se la greva din 1936, de la Mediaş,
organul de presă al P.C.R., ziarul „Scînteia", scria, trăgînd concluzii valabile pentru mişcarea muncitorească din întreaga ţară: ,,Toţi muncitorii
să intre în sindicate, să activeze sindicatele existente şi să organizeze
mai puternic lupta pentru cucerirea 'tuturor revendicărilor lor afiliindu-se la C.G.M., lupta pentru reprimirea celor concediaţi, recunoaşterea
delegaţilor şi comitetelor de fabrică şi contractul colectiv." 53
In perioada anilor 1937-1938 prigoana împotriva muncitorilor se
înteţeşte. Orice activitate, mişcare a muncitorilor, era strict supravegheată. Cenzura devenea tot mai severă. La 19 februarie 1938, Prefectul
judeţului Tîrnava Mare făcea cunoscut faptul că, pe întreg teritoriul judeţului pe care-l conduce, este interzisă cu desăvîrşire apariţia oricărei
publicaţii fără a fi „văzut" :mai 1ntîi de cenzură, ca şi faptul că nici o
conferinţă nu se putea susţine fără ca mai întîi conferenţiarul să prezinte textul acesteia !Spre „controlul" cenzurii. 54 Aceasta era urmarea
firească a noilor măsuri luate de dictatura regală. La 11 februarie 1938
se introdusese starea de asediu în întreaga ţară, toate măsurile pentru
menţinerea ordinii decurgînd de aici. Prefectul judeţului era deja un
militar, un colonel, ca şi în celelalte judeţe ale ţării.
In anii dictaturii regale, mergînd pe aceeaşi linie a combativităţii
şi spiritului revoluţionar, a prezenţei permanente pe tărîmul luptei de
clasă şi a luării de poziţie făţişă faţă de măsurile regimului, lupta comuniştilor medieşeni din anii 1938~1940 se înscrie la loc de frunte în
valul de manifestaţii desfăşurate în întreaga ţară împotriva fascismului
şi a dictaturii, în vederea cuceririi revendicărilor sale economice şi politice.
Instaurarea dictaturii regale la 10 februarie ,1938 a avut consecinţe
negative în domeniul vieţii politice atît interne, cit şi externe. Activitatea partidelor politice a fost interzisă, au fost desfiinţate organizaţiile
muncitoreşti; alături de alte acţiuni dictatoriale acestea au dus la agravarea asupririi şi exploatării maselor muncitoare. O expresie e'locventă
a acestui proces reacţionar a fost şi dizolvarea Confederaţiei Generale
a Muncii (C.G.M.), în luna 'Septembrie '1938, şi înfiinţarea, în locul acestor ,sindicate, sub directa oblăduire a guvernului dictaturii regale, a breslelor pe profesiuni. în noile condiţii, P.C.R. a trasat ca sarcină membrilor săi să activeze în bresle în sensul promovării intereselor muncitorimii şi pentru apărarea independenţei şi suveranităţii naţionale ameninţate de fascism.
Ca şi in anii precedenţi, proletariatul s-a mobilizat în jurul partidului comunist, in vederea dobindirii unor drepturi şi libertăţi. Şi in
aceşti ani de grea restrişte, 'in cadrul Iuptei maselor populare din ţara
53
54

Scînteia, an VI, nr. 12-13 din 1 septembrie 1936.
Arhivele Statului Tirgu Mureş, fond Prefectura judeţului Tîrnava

dosar 2/1938, fila 39.
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noastră împotriva dictaturii regale, un loc de seamă a revenit mişcării
greviste a pro'letariatului. La baza acestor mişcări au ,stat o serie de
cauze de natură social-economică şi politică. În conjunctura dată, ca
sarcini vitale în faţa P.C.R. au stat: ,, ... problema mobilizării clasei
muncitoare la luptă în vederea cuceririi revendicărilor sale economice şi
politice, ca şi problema asigurării rolului conducător al proletariatului
în făurirea frontului popular împotriva fascismului şi a dictaturii regale ... " 55 • Ca o ripostă, autorităţile au intensificat in capitc1lă şi în
provincie, chiar în localităţi 'În ,care mişcarea muncitorească nu avusese
pînă atunci o pondere deosebită, prigoana împotriva oricăror mişcări
ale proletariatului.
Prin adresa nr. 601 din 21 decembrie 1939 a poliţiei oraşului Sighişoara, înaintată Comisariatului de poliţie Mediaş. se atrăgea atenţia că
ultimele manifestări, care s-au produs în perioada anterioară expedierii
notei, denotă faptul că mişcarea comunistă era pe cale a se dezlănţui
din nou. Se cerea luarea urgentă de măsuri pentru a preîntîmpina oirice
manifestaţie comunistă. 56 Ca răspuns la sarcinile trasate de către organele superioare, Comisariatul de potiţie Mediaş informa la 27 decembrie,
că s-au luat măsurile cuvenite: supraveigherea şi controlul permanent al
comuniştilor şi simpatizanţilor acestora, trimiterea de informatori experimentati în toate întreprinderile pentru a aduce în cel mai scurt timp
posibil la cunoştinţa organelor de represiune a oricărei acţiuni ce s-ar
putea întreprinde. instruirea serviciului de pază disponibil pentru a
preveni şi a prinde pe eventualii răspînditori de manifeste, etc. 57 •
Faptul că patronii dispuneau, după bunul plac, de muncitori, iar
aceştia puteau fi aruncaţi în stradă, desfăcîndu-li-se contractul de muncă,
este încă o dată confirmat, în cazul oraşului Mediaş, de situaţia creată
la fabrica „Westen" din localitate, cînd în ziua de 12 aprilie 1940, au
fost concediaţi circa 100 de '1ucrători pentru că au „îndrăznit" să ceară
un spor de salariu. 53
După cum arăta secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, ,,Era în tradiţia mişcării noastre muncitoreşti, a partidului
nostru de-a sărbători 1 Mai ca zi de fJ.uptă împotriva asupririi, pentru
drepturi şi libertăţi democratice pentru o societate în care cei ce muncesc să se simtă cu adevărat stăpîni pe munca lor, pe destinele patriei lor" 59 • Şi la Mediaş sărbătorirea zilei de 1 Mai 1940 a fost un obiectiv în atenţia comuni 1ştilor şi prin urmare un motiv de ingrijorare
pentru autorităţi. O notă telefonică a şefului poliţiei judeţene Tîrnava
1

55
A 1. G h. Sa v u, Date privind mişcarea grevistă în timpul dictaturii regale,
în Anale de istoriei 5, 1963, p. 68.
5
G Arhiva C.C. al P.C.R., fond 50, dosar 2736, fila 28.
57
Ibidem, dosar 2746, fila 72.
58
Arhivele Statului Tîrgu Mureş, fond Prefectura judeţului Tîrnava Mare,
dosar 2/1940, fila 126.
5
•
Ce au şes cu,
România pe drumul desăvîrşirii construcţiei
~ N i c o l a e
socialiste, vol. 3, Bucureşti, Editura politică, 1969, p. 125.
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Mare informa poliţia Mediaş că pentru 1 Mai comuniştii vor răspîndi
manifeste şi ordona, in consecinţă, luarea măsurilor necesare pentru împiedicarea acestor acţiuni şi a altora care s-ar putea produce.Ho
Activităţile protestatare şi revoluţionare, chiar de mai mica amploare, din anii dictaturii regate s-au datorat existenţei unor celule comuniste la Mediaş, bine închegate, fapt care reiese şi din parcurgerea
darii de seamă pe luna iunie a anului 1940, adresată prefecturii de către
organele poliţieneşti medieşene care, la capitolul „Propaganda şi mişca
rea comunistă" transmiteau: ,,În oraşul Mediaş, unde este mai multă industrie, muncitori veniţi din toate părţile ţării, sînt mai mulţi conducă
tori comunişti care sînt supravegheaţi."G 1
Această strictă supraveghere la care erau supuşi comuniştii medieşeni era în conformitate şi cu ordinul secret din 30 iunie al Prefecturii judeţului Tîrnava Mare, adresat Comandantului Legiunii de jandarmi şi şefilor de poliţie, care prin tonul său categoric denotă seriozitatea activităţilor comuniştilor: ,,Veţi binevoi a pune imediat sub cea
mai strictă supraveghere comuniştii. Veţi opri ori ce fel de manifestare, sau încercare de manifestare. 1n acţiunea de prevenire şi oprire,
veţi proceda energic imediat, singuri sau cu ajutorul armatei procedind
la arestare, la cea mai mică încercare de manifestare. Raportaţi ce şi
cîţi comunişti aveţi, precum şi orice eveniment". 62
în cursul lunii iulie 1940 este semnalat, în darea de seamă informativă a poliţiei Mediaş, faptul că la fabrica „I.R.T.I." o serie de comunişti „au făcut propagandă între muncitorii din acea fabrică. Chestiunea este în curs de cercetare de către po'liţia judeţului". 63
De altfel întreg anul 1940 este marcat de acţiuni ale comuniştilor
medieşeni culminînd în luna august cu intense agitaţii. La 10 septembrie
1940 poliţia oraşului Mediaş opera noi percheziţii la domiciliul comuniştilor.

Aparatul de represiune face faţă greu situaţiei; poliţia întreprinde
măsuri diverse de intimiida,re; descinderile din fabrici şi de la domici"liul
comuniştilor şi cercetările făcute fo baza informaţiilor ce se obţineau,
precum şi comunicarea la timp a informaţilor obţinute au devenit mijloace curente ale guvernului dictaturii militaro-fasciste antonesciene instaurat la 6 septembrie 1940. Măsura imediată a fost majorarea numă
rului de jandarmi şi a posturilor de gardieni publici din toată ţara. Ofiţerii şi agenţii poliţiei şi siguranţei executau un control sever asupra
tuturor ce'lor „suspecţi". 64 Toate acestea constituiau o certă dovadă a
caracterului represiv al dictaturii antonesciene, marcînd intenţiile sale
60

Arhiva C.O. al P.C.R, fond 50, dosar 2737, fila 32.
Arhivele Statului Tîrgu Mureş, fond Prefectura
dosar 2/1940, fila 243.
62
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 50, dosar 2737, fila 48.
63 Arhivele Statului Tîrgu Mureş, fond Prefectura
dosar 2/1940, fila 336.
64
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 50, dosar 2747, fila 315.
61
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organizatorice prin evidente acţiuni ce urmăreau să desfiinţeze orice libertăţi şi drepturi, să anihileze activitatea oamenilor progresişti, a comuniştilor în special.
La numai o săptămînă după venirea la putere a lui Antonescu, Inspectoratul de poliţie al Ţinutului „Mureş", organul ierarhic superior
al poliţiei medieşene, solicita chestorilor de poliţie, dată fiind situaţia în
care organizaţiile comuniste au început din nou a activa ,, ... prin răs
pîndirea de manifeste, în oraşele Mediaş şi Sibiu ... ", luarea de măsuri
urgente, aspre, împotriva acelora care ,, ... ar putea să se dedea la acţiuni periculoase ordinei şi siguranţei statului ... " şi raportarea lor de
urgenţă la forul superior. Se cerea, de asemenea, ,, ... o intensă acţiune
informativă şi de supraveghere pentru a cunoaşte din timp orice acţiune
s-ar pune la cale de către comunişti ... ". 65
La 28 'Septembrie 1940, poliţia din Mediaş raporta de urgenţă Direcţiunii generale a poliţiei şi Direcţiunii Siguranţei Bucureşti, că în
seara zilei precedente, 'la întreprinderile de ţesătorie „I.R.T.I." şi „Klinger" din Mediaş s-au găsit manifeste cu caracter ,comunist cu text bilingv (română şi maghiară), scriise cu mina şi şapirografiate, intitulate
,,Proletari din toată lumea uniţi-vă" purtînd semnătura Comitetului Regional al Sindicatelor revoluţionare Sibiu-Mediaş. Organele comisariatului de poliţie Mediaş au iniţiat imediat cercetări reţinînd, la acel oficiu, 5 persoane considerate ca „suspecte" .66
Activitatea de multiplicare şi răspîndire a manifestelor a constituit
o formă importantă de propagare a cuvîntului Partidului Comunist Român, de transmitere în mase al lozincilor sale de 1luptă, de 1legătură cu
oamenii muncii. Difuzarea manifestelor - cu toate riscurile pe care le
comporta - era o activitate cu caracter permanent. Din momentul în
care partidul nu s-a mai putut servi de organele de presă lega'lă, manifestele au dobîndit un rol deosebit.
In ziua de 14 noiembrie 1940 în oraşul Mediaş au fost arestaţi de
către Comisariatul local de poliţie, în strinsă colaborare cu poliţia legionară din acest eentru, toţi componenţii organizaţiei comuni'ste ,, ... care
actiYau în localitate, ridicîndu-se arme, manifeste şi un şapirograf, descoperindu-se şi alţi membri din Sibiu care erau în legătură cu organizaţia de aici ... ". 67
La 28 noiembrie 1940, po'liţia de reşedinţă Sighişoara informa Prefectura judeţului că in oraşul Mediaş 'Se face o intensă propagandă comunistă distribuindu-6e şi manifeste cu caracter comunist, atît prin fabrici, cit şi în oraş, solicitînd de urgenţă Parchetului Trubunalului Tirnava Mare autorizaţie de percheziţie domiciliară la un mare număr de
comunişti. 68
65
88
87

88

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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în luna noiembrie, în oraşul Mediaş s-a organizat o mişcare comunistă clandestină, nucleul aflîndu-se la fabrica „I.R.T.I.", care făcea o
puternică propagandă, orală şi prin răspîndirea de manifeste, în rîndul
muncitorilor de la celelalte intreprinderi. Depi stînd activitatea acestora,
28 comunişti au fost imediat arestaţi, deferiţi, în cursul aceleiaşi luni,
Tribunalului Militar din Craiova, care a aplicat sancţiuni cu privaţiunea
de libertate pe diferite perioade de timp, de la cîteva luni la cîţiva ani. 69
In ordinul circular confidenţial din 31 decembri-e 1940 al Inspectoratului de poliţie A'lba-lulia, Serviciul de Siguranţă, se arăta că în conformitate cu ordinul ,generalului Ion Antonescu, chesturile şi poliţiile
din :subordinea sa au obligaţia de a urmări activitatea comuniştilor arestaţi în ultima vreme, chiar după ce au fost achitaţi, eventual, de autorităţile judecătoreşti. Pentru cazurile de abateri se propunea fără întîl'ziere arestarea lor .70
Receptivi la ideile comuniste au devenit şi cîţiva gardieni, domiciliaţi în Mediaş şi Sighişoara, de la penitenciarul Dumbrăveni, unde în
această perioadă erau deţinute figuri proeminente ale mişcării comuniste
din ţara noastră. Intr-un document, care confirmă acest fapt se arată:
,, ... în închisoarea Dumbrăveni, pendinte de judeţul Tîrnava Mare, unde
îşi exercită pedeapsa un număr de 30 de comunişti, s-ar face o intensă
propagandă comunistă, atît în interiorul ţării dt şi în străinătate. Această
propagandă se face prin corespondenţa clandestină, care nu trece prin
cenzura direcţiei 'Închisorii, fiind pusă -la poşta din Mediaş, sau cea din
Sighişoara, chiar de -gart:lieni ... ". Se ,cerea o vigi1lenţă maximă pentru
a-i prinde pe „vinovaţi". 71
Faţă de această intensă activitate desfăşurată de muncitorimea medieşeană, ca şi din alte motive, în cursul anului 1940, Prefectura judeţului solicita sporirea numărului de gardieni publici; pentru pază propunea majorarea numărului de gardieni publici cu cel puţin 6 la poliţia
Sighişoara şi cu 10 la Comisariatul Mediaş. Numărul mare de gardieni
solicitaţi pentru oraşul Mediaş era justificat de afirmaţia prefectului că
un oraş cu o ,populaţie de 18 OOO locuitori, din care aproximativ 5 OOO
erau muncitori de fabrică, activitatea comunistă era puternică iar pentru
a o stăvili era nevoie neapărată de ·sporirea forţelor de „ordine".72
La baza activităţii P.C.R. din perioada anilor 1941-1944 a stat Platforma din 6 septembrie 1941, chintesenţă a gîndirii strategice şi tactice
a comuniştilor din România, Lupta poporului român pentru libertate şi
independenţă naţională. Sarcinile Partidului Comunist din România. Se
făcea, prin intermediul acestei Platforme, o amplă analiză a situaţiei
economice şi politice a României din această perioadă, se evidenţiau
1

69
Arhivele Statului Tîrgu Mureş, fond Prefectura judeţului Tîrnava !\fare,
dosar 2/1940, filele 424, 437.
70
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 50, dosar 2649, fila 21.
71
Ibidem, fila 20.
72
Arhivele Statului Tîrgu Mureş, fond Prefectura judeţului Tîrnava Mare,
dosar 3/1940, fi~a 23.
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negative ale antrenării ţării noastre în cel de-al doilea răz
boi mondial; platfol1Illa ,prevedea, de asemenea, un plan vast de acţiune
cu menirea asigurării victoriei democratice a maselor în încleştarea cu
duşmanul intern şi extern; se acorda o mare importanţă tinerelului revoluţionar. Prin toate acestea, Platforma sintetiza cerinţele istorice obiective ale acelei perioade, mijloacele pentru înfăptuirea dezideratelor supreme ale clasei muncitoare.
Actul abuziv de răpire a Ardealului de nord, prin Dictatul de la
Viena, politica filo_,germană a guvernelor din acea perioadă de început
de an 1941 nu a rămas fără ecou şi în rîndurile proletariatului medieşean. în legătură cu acestea, la 14 ianuarie 1941, Comisariatul de poliţie Mediaş raporta Prefecturii judeţene că pe teritoriul oraşului s-au răs
pîndit, prin poştă, imprimate - format carte poştală - cu următorul
conţinut: ,,Anul nou cu bine, fă.ră nemţi în ţară fără trădători la putere",
urmat de cuvintele „Trăiască România reîntregită, liberă şi independentă".73

După

masiva şi brutala intervenţie a po-liţiei oraşului împotriva
comuniste de la 20 ianuarie 1941, în urma căreia mişcarea cola Mediaş a avut murt de suferit, în raportul Prefecturii către
Ministerul de interne, se arăta ,că: ,,Propaganda comunistă nu este în
creştere în judeţul nostru. După urmărirea celor de 'la fabricile din Mediaş, pretindem că am făcut un pas 'Însemnat spre stăpînirea propagandei şi acţiunii comuniste în judeţul nostru. Manifeste nu s-au răispîndit
după această dată în fabrici. Desigur avem întreaga vigilenţă în această
direcţie" .74
Cu toate acestea, în luna aprilie 1941 Comisariatul de poliţie Mediaş,
în veder-ea îndeplinirii măsurilor de pază ce trebuiau luate cu prilejul
zilei de 1 Mai, soilicita garnizoanei locale 15 soldaţi, ca împreună cu personalul poliţienesc, să intreprindă razii şi patrulări pe raza oraşului. 75
Această măsură era luată, desi,gur, ca urmare a dispoziţiilor primite de
la Direcţia generală a poliţiei, prin care se arată că, cu prilejul zilei de
1 Mai, Comitetu'! Central al P.C.R. a dat instrucţiuni organizaţiilor re~ionale şi locale din ţară ca pentru această dată considerată ca „Sărbă
toarea muncii", comuniştii să şabloneze şi să popularizeze lozinci contra
fascismului şi războiului, pentru ilibertatea muncii, pentru dreptul de
Hberă organizare şi manifestare muncitorească etc. în finalul acestor
dispoziţii se recomandau măsuri speciale în această regiune pentru a se
urmări îndeaproape această acţiune, spre a se lua din timp măsurile preventive necesare. 76
La 20 mai 1941, Inspectoratul re,gional de poliţie „Mureş" cu sediul
în Alba Iulia, informa toate chesturile şi poliţiile din subo~dinea sa,

mişcării
munistă

1
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76

Ibidem, dosar 19/1941, fila 8.
Ibidem, fila 1.
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 50, dosar 2750, fila 68.
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printre acestea şi pe cea din Mediaş. că, în urma cercetărilor făcute în
ultimul timp, a constatat că muncitorii comunişti au intensificat propaganda, prin răspîndirea de broşuri, reviste, manifeste şi etichete cu 10zinci comuniste. Se ordona luarea de măsuri urgente în vederea preîntîmpinării unor astfel de acţiuni. 77
„Victoria" împotriva răspîndirii cuvîntului scris al partidului durase
doar cîteva luni. La 11 iunie 1941 chestura Sibiu era informată de poliţia medîeşeană de existenţa unor nuclee comuniste la fabricile „Karras",
,,Sonametan'' şi „Vitrometan". 1n document se arăta detaliat că la Mediaş acestea ţineau dese consfătuiri cu muncitorii şi în special cu lucră
torii de la fabrica „Vi trometan" cărora li se făcea o adevărată şcoală
comunistă în cadrul acestor întruniri.î 8
La 1 iulie 1941 Prefectul judeţului atrăgea atenţia comandanţilor
şi şefilor de poliţie din Sighişoara şi Mediaş de primirea de către comunişti a unor instrucţiuni din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Se recomanda, de asemenea, pentru prevenirea răs
pîndirii acestora, concenbrarea tuturor mijloacelor în zonele muncitoreşti, supravegherea strictă a conducătorilor comunişti şi raportarea imediată a oricărei mişcări a acestora. 79
In luna iulie au avut loc mai multe arestări. Pentru că au luat legă
tura cu un activist braşovean, venit la Mediaş cu însărcinări speciale
.privind munca de organizare şi ducere a luptei contra exploatării şi asupririi de către organizaţia locală a P.C.R., au fost arestaţi mai mulţi
comunişti. Aceştia au fost înaintaţi Curţii Marţiale a Corpului V Armată
Braşov. In raportul şefului Comisariatului de poliţie Mediaş se arăta în
.continuare că întrucît mai există o serie de bănuieli şi indicii că din
această organizaţie ar mai fi făcut parte şi alte persoane, rămase deocamdată neidentificate, cercetările continuau. 30
ln luna august 1941, situaţia maselor devenise şi mai grea. Lipsa
alimentelor de pe piaţă determină forţele ordinii, gîndindu-se şi la urmările pe ·care le-ar putea avea, să raporteze situaţia existenţă forurilor
superioare. La 11 august, comisarul po1iţiei Mediaş informa prefectura:
„Avem onoare a vă raporta, că în rîndurile populaţiei din oraşul nostru
se observă o ad'incă nemulţumiire pentru lipsa completă a pîinii de pe
piaţa oraşului cit şi pentru lipsa făinei de grîu şi de porumb. Nemulţu
mirea se evidenţiază mai mult în masa muncitorilor de la întreprinderile din oraşul nostru " 31 ,
Şi în acest an, cu prilejul zi'lei de 7 Noiembrie, pentru a preîntimpina sărbătorirea Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, forţele ordinii iau măsuri. In telegrama poliţiei Sighişoara din 6 septembrie 19-11,
77
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Ibidem, dosar 2751, fila 210.
Ibidem, fila 252.
Arhivele Statului Tîrgu Mureş, fond

Prefectura

dosar 19/1941, fila 257.
80 Ibidem, fila 310.
81 Ibidem, fila 346.
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adresată poliţiei Media!Ş, se cerea luarea urgentă a măsurilor de pază
necesare pentru ziua de 7 noiembrie prin exercitarea unei atente supravegheri în vederea preîntîmpinării oricăror manifestaţii, acte de sabotaj,
şablonări de lozinci comuniste şi a răspîndirii de manifeste, prec~rI: şi
necesitatea constituirii unor posturi de observaţii în punctele mm 1mportante:;2.
Sfidînd cenzura, rigorile drastice ale legilor în vigoare şi dînd dovadă
de un curaj deosebit, în 27 septembrie 1941, comuniştii medieşeni au
expediat, într-un colet, pe adresa poliţiei Mediaş, trei volume din lucrarea „Eroii Revoluţiei Roşii" a lui Sterie Diamandi, operă care conform
unui ordin din aceeaşi lună urma să fie confiscată ori unde s-ar fi găsit 83 •
Drept urmare, autorităţile interu3ifică acţiunea de lichidare a miş
cării comuniste medieşene. Aceasta a avut, în anii 1941 şi 1942, foarte
mult de suferit. Ca o sinteză, o privire generală de ansamblu privind
mişcarea muncitoreas:::ă medieşeană din anii 1941-1942, nota telefonică
nr. 8139 din 4 noiembrie 1943 a Comisariatului de poliţie Mediaş către
poliţia de reşedinţă Sighişoara, este cit se poate de succintă dar, în acelaşi timp, elocventă. Se raporta aici că, în intervalul de timp cuprins
între 1 ianuarie 1941 şi 1 apri'lie '1942, în oraş au fost identificaţi 8 comunişti (în afara celor deja cunoscuţi); s-au facut 8 percheziţii; au fost
arestate 8 persoane; s-au deferit justiţiei un număr de 8 comunişti etc. 84 •
La 13 martie 1942 un tăbăcar, lucrător la fabrica de piele „Karras".
P.ste arestat de poliţie sub acuzaţia că ar fi introdus în incinta fabricii
manifeste comuniste pe care le-ar fi dat şi celorlalţi muncitori să le
citească. Acesta, împreună cu manifestele găsite, a fost trimis sub escortă la Braşov şi deferit Curţii Marţiale care l-a condamnat la doi ani
închisoare 85 •
în ziua de 1 aprilie 1942 muncitorii de la uzina „Westen" s-au prezentat la lucru, însă au refuzat in corpore de-a munci cerind sporirea
salariilor şi încetarea abuzurilor patronului. Pentru prevenirea oricărei
acţiuni s-a dat alarma la Comisariatul de poliţie local, luîndu-se totodată contact şi cu garnizoana din oraş. în urma intervenţiei poliţiei,
muncitorii au fost nevoiţi a relua lucrul fără a obţine sporirea salariilor. Tot în cursul acestei luni nemulţumiri pe tema salarizării, tot mai
evident în dezacord cu preţurile, insuficiente sînt semnalate, la 10 aprilie
1942, şi între muncitorii de la „Fabrica de geamuri" 86 •
Pentru a preîntîmpina orice manifestaţie sau acţiune în vederea săr
bătoririi zilei de 1 Mai 1942, poliţia Mediaş, în colaborare cu garnizoana
locală, nu efectuat în cursul nopţii de 30 aprilie spre 1 Mai, o razie generală pe teritodul întregului oraş. De asemenea s-au efectuat în tot
82

Arhiva C.C. al P.C.R., fond 50, dosar 2649, fila 79.
Arhivele Statului Tîrgu Mureş, fond Prefectura judeţului Tirnava Mare,
dosar 19/1941, fila 456.
84
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 50, dosar 2737, fila 87.
85
Ibidem, dosar 2751, filele 677, 687.
86 Ibidem, dosar 2742, fila 388.
93
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cursul nopţii patrulări mixte pe străzile oraşului şi, în principalele puncte
s-au instalat posturi fixe, speciale, de supraveghere 87 .
La 6 noiembrie, Chestura poliţiei Municipiului Braşov, adresîndu-se
poliţiei Mediaş aducea la cunoştinţa acesteia faptul că o activi-stă a Partidului Comunist Român ,, ... care a plecat din Braşov la Mediaş ... este
o curieră periculoasă. avînd legături cu Comitetul Central al Partidului
Comunist cît şi cu Comitetul regional din Ardeal". Se cerea arestarea
acestei comuni'ste şi trimiterea ei, spre cercetare, Chesturii Braşov a poli ţiei 88 •
La fel ca în primăvară muncitorii de la „Westen" sînt din nou angajaţi în acţiuni revendicative la 7 noiembrie acelaşi an. Cauza imediată
era tot aceea a salarizării extrem de scăzute. Referindu-se la situaţia
de la ,,\Vesten", un do,cument al poliţiei relatează următoarele: ,,In acest
sens delegaţia lucrătorilor a început tratativele cu conducerea uzinei,
iar printre lucrători se discută că în cazul cînd nu 'li se vor acorda acest
spor nu este exdus să se producă o grevă" 89 •
Războiul, cu uriaşele saie eforturi materiale, se răsfrînge direct asupra maselor populare. In darea de seamă informativă pe luna noiembrie
1942 a Prefecturii judeţului Tîrnava Mare către Serviciul regional de
studii şi ,prevederi Sibiu se arăta: ,,Muncitorimea se arată ... nemulţu
mită din cauza scumpetei excesive şi a lipsurilor de griu, făină, zahăr,
untdelemn, grăsime animală, a stofelor standard şi a materialului de
încălţăminte" 90 .
Nemulţumirile generale ce decur,geau din starea României de belişi chiar sabotarea industriei de război reies şi din nota circulară
adresată tuturor întreprinderilor oraşului de către Comisariatul local
de poliţie la 3 aprilie 1943. Se informa şi se solicita direcţiunilor acestora luarea unor măsuri severe de supraveghere pe intreaga întreprindere, precum şi înfiinţarea unei paze bine organizate cu scopul întim-

gerant

pinării oricărei acţiuni

de „terorism" [sic!] sau „sabotaj". în document
supraveghea, de asemenea, cu multă striccapabile de astfel de acte, ce au pătruns

arăta în continuare: ,,Se vor
teţe elementele ce bănuiţi a fi
în rîndurile angajaţilor Dvs. " 91 •

se

Acţiuni de sabotare a războiului, în cursul anului 1943, se întîlnesc
la A~senalul Aeronautic {A.S.A.M.) Mediaş {azi „Uzina Automecanică"),
unde avioanele ce erau aduse pentru reparaţie nu puteau reintra imediat
în luptă, ele fiind livrate cu „stricăciuni sau li se provocau altele" 92 •
într-un raport întocmit în cursul anului 1943, vorbindu-se despre
mişcarea comunistă şi extinderea ei în rîndurile muncitorilor din Mediaş
H7

eH
H9

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

fila 385.
fond 50, dosar 2735, fila 11.

dosar 2753, fila 180.
dosar 2742, fila 168.
Arhiva Consiliului Popular Municipal Sibiu, fond Prefectură, pachetul
67/1942. Dosar cu dări de seamă informative pe luna noiembrie 1942, fila 57.
02 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 50, dosar 2753, fila 304.
90
91
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se aprecia, după calcule sigure, furnizate de direcţiunile întreprinderilor locale, că numărul total al muncitorilor angajaţi, din raza oraşului
Mediaş ar fi de 4576, repartizaţi 93 astfel:
români
2.G39

sc1şi

993

unguri
828

evrei
64

alţii

total

52

4.576

Aceste date erau certificate şi de şeful Comisariatului şi de cel al
Biroului de siguranţă din Mediaş. Cifra reprezenta şi pentru organele
poliţieneşti un potenţial numeric deosebit de favorabil acth·iiăţii comuniste în oraş.
La 2 iulie 1944, în raportul întocmit de Prefectura judeţului Tîrnava Mare către Ministerul de Interne, se arăta că au fost descoperiţi
doi studenţi medicinişti, care făceau practica la Spitalul de stat din Mediaş, făcînd propagandă comunistă ]a sate, îmbrăcaţi fiind în haine ţă
răneşti94. Tot în luna iulie, 'la acelaşi spital, alţi doi studenţi ,,au o activitate suspectă, ce pare a avea caracter comunist în rîndurile colegilor
lor, cit şi în rîndurile populaţiei satelor din împrejurimi'' 95 . Această infonnaţie o dădea la 16 iulie 1944 Şeful statului major al Armatei I a,
Comisariatului de poliţie Mediaş, pe baza unor informaţii sigure. Se
cerea supravegherea atentă a activităţii celor doi studenţi şi raportarea
urgentă a constatărilor făcute.
Actul istoric de la 23 August 1944 a fost îmbrăţişat cu căldură de
masele populare din tot judeţul Tîrnava Mare. Iată ce relatau oficialităţile despre ecoul acestui eveniment in sînul maselor: ,,Evenimentele
de la 23 August 1944, au fost primite de către populaţia românească cu
un optimism şi satisfacţie văzînd că eliberarea Transilvaniei de nord
este iminentă ... " 96 . Prin acest act de o excepţională însemnătate istorică se deschidea o nouă epocă fo istoria contemporană a României.

FRAGEN DES REVOLUTIONXREN KAMPFES DER MEDIASCHER
KOMMUNISTEN AUS DER ZEITSPANNE 1918-1944
Zusammenfassung

Aufgrund von unveroffentlichten Zeitdokumenten, die sich im Archiv des ZK
der RKP, im _Arc~iv des Institut~ fur historische und sozial-politische Studien und
im Staatsarch1v Tîrgu Mureş befmden, werden die wichtigsten Fragen des revoluM._ C. S_ tă n e s cu, V. I. Moc anu, Din lupta antifascistă a oamenilor
mun~~t din regiunea Braşov sub conducerea P.C.R., între anii 1941 şi 1944, în
Studii. Revistă de istorie, XVI, nr. 6/1963, p. 1286.
:: Arhiva C.C. al P.C.R., fond 50, dosar 2756, fila 220.
Arhivele Statului Tîrgu Mureş, fond Prefectura judeţului Tîrnava Mare,
93
__

dosar 5/1944, fila 230.
96
Arhiva C.C. al P,C.R., fond 50, dosar 2757, fila 225.
14 - Crlsia - 1980
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Kampfes der Mediascher Kommunisten aus der Zeitspanne 1918-1944
geschildert.
Ohne ein praktisch unausfiihrbares Anliegen zu verfolgen und ohne dcr
Anspruch zu erheben, das Thema erschopfend zu behandeln, werden in dieser
ausfiihrlichen, Studie die wichtigsten, allgemeinen Aspekte des glorreichen Kampfes
der Mediascher Kommunisten aus cler Vergangen behandelt, die ununterbrochen
an cler Spitze der Volksmassen standen, die fiir fortschrittliche Umwalzungen, gegen
die ungerechte biirgerlich -gutsherrliche Gesellschaftsordnung, fur die Verteidigung
der Unabhăngigkeit, Souverănităt und territorielle [ntegrităt Rumăniens, fur Frieden, Demokratie und Sozialismus kămpften.
Die Arbeit ist g1eichzeitig ein Andenken an diejenigen, die trotz Polizeivervolgung und Kerkerqual der Siguranţa, mit Stolz die Gerichtsurteile des bi.irgerlichgutsherrlichen Rumanien i.ibtrwunden haben und der Sache, fi.ir die sie gekămpft
haben, bewuI3t waren: Eine gerechtere Welt, Frieden, Demokratie und Sozialismus.
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ASPECTE ALE APLICARII REFORMEI AGRARE DIN 1921,
1N PLASA BEIUŞ, JUDEŢUL BIHOR
de
BLAGA MIHOC

Reforma agrara m
aproape în exclusivitate
(Domeniul episcopesc),
roase"2. Acestea vor fi

plasa Beiuş1, judeţul
proprietăţile Episcopiei

Bihor, a avut ca obiect
greco-catolice din Oradea
din care majoritatea constau în „masive pădu
expropriate pînă la limita prevăzută de lege

Plasa Beiuş, cu o suprafaţă de 200 979 jugăre cadastrale (1 157 km 2), a'vînd
48 341 locuitori (40 355 români, 6 848 maghiari, 55 germani, 833 evrei, 250 alte naţio
nalităţi) era alcătuită în 1921 din următoarele localităţi:
1

Albeşti
Beiuş
Beiuşele

Feneriş

Finiş
Fiziş
Forău
Hidiş
Ioaniş
Josani-Gurbeşti
Leleşti

Belejeni
Barz
Budureasa
Bunteşti

Burda
Căbeşti
Cărbunari
Coşdeni

Şoimi

Focala
Poienii de Jos
Poienii de Sus
Prisaca

Ferice

Şoimuş-Petreasa

Şuncuiuş

Răbăgani

Talpe

Remetea

Tărcaia

Roşia

Tărcăiţa

Saca

Cresuia

Mizieş

Curăţele

Negru

Delani

Nimuieşti

Săucani
Sălişte de Beiuş
Sălişte de Pomezău
Săud
Sânicolaul de Beiuş
Sânmartin de Beiuş

Pietrani

Sohodol-Lazuri

Pociovelişte

Şebiş

Meziad
Mierag

Drăgoteni
Dumbrăviţa

(Dicţionarul

de Codru

Transilvaniei, Banatului

şi

celorlalte

Teleac
Totoreni
Ţigăneşti

Uileac de
Ursad
Urviş
Vălanii

ţinuturi

Beiuş

de

Beiuş

alipite de C. Martinovici,

N. Istrati, Cluj, Institutul de carte grafice „Ardealul" 1922, p. 12.)
2
După dr. I ac o b Radu (Istoria diecezei Române unite a

Orăzii Mari,
cu prilejul aniversării de 150 de ani de la înfiinţarea aceleia 1777-1927,
Oradea, 1932, p. 59). Episcopia greco-catolică din Oradea deţinea „un domeniu
episcopesc", a cărui suprafaţă totală „era de 136 OOO iugăre cadastrale, din care cam
2 OOO iugăre loc arabil de rea calitate, clasa a IV-a, a V-a, 30-40 iugăre vie şi

scrisă

livadă

de pomi, iar restul codri seculari de brad şi fag, păşuni de munte şi păduri
de deal". Aur e 1 T r ip o n (Monografia almanah a Crişanei, judeţul Bihor. Tipografia Diecezană Oradea, 1936, p. 201), arată, în •schimb, că „înainte de expropriere
Episcopia avea 102 OOO iugăre, care avere o parte a rămas în Ungaria, iar altă parte
a fost expropriată, astfel că azi (în 1936, n.n.) are: 170 iugăre cadastrale pămînt
arabil, 3 OOO iugăre pădure, 100 iugăre vie ... " O „situaţie" alcătuită la 15 iunie 1936
de către administratorul domeniului episcopese, arată, referitor la averea episcopiei
că „procedura exproprierii a început în luna mai 1922 şi pînă în octombrie a aceluiaşi an a trecut peste toate moşiile; ~a că din totalul moşiilor avute de Episcopie, în mai 1922 (139 547 iugăre cadastrale), la 31 decembrie 1922 i s-a lăsat ex-
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sau aproape de aceasta şi distribuite in special ca păduri şi păşuni comunale. Se poate, deci, afirma că aplicarea reformei agrare, conform
legislaţiei din 1919-192l3 cu cele două laturi ale ei exproprierea şi
clusiv 1 015 iugăre cadastrale, căci restul de 138 532 iugăre cadastrale a fost expropriat ... La 31 decembrie 1923 valoarea totală a moşiilor expropriate a fost de
42 510 416 lei (în rente) (preţul de despăgubire oferit de stat şi eşalonat, conform
legii, în rente anualP n.n.)". în pămînturile rămase episcopiei intrau 750 iugăre cadastrale pădure, 100 iugăre arător, ,,iar restul (965 iugăre, n.n.) intravilane, grădini,
vie, şi Stîna (de Vale), staţiune climaterică". Pămînturile Episcopiei greco-catolice
se întindeau în hotarele următoarele localităţi:
24. Gurbeşti (arător, păşune, pădure)
1. Beiuş (intravilan arător, pomărie,
25. Hinchiriş (pepinieră, arător, fînaţ,
pepinieră, vie, moară de apă, fapăşune, pădure)
brică de spirt)
26. Holod (arător, păşune, fînaţ)
2. Belejeni (pădure)
27. Ivăniş (arător, păşune, pădure)
3. Beiuşele (fînaţ, păşune şi pădure)
28. Lazuri de Beiuş (arător, fînăţ, pă4. Borz (arător, păşune, pădure)
dure)
5. Brădet (fînaţ, pădure)
6. Budureasa (pădure, păşune, fînaţ)
29. Leleşti (păşune, pădure)
7. Bunteşti (pădure)
30. Măgura (păşune, pădure)
8. Burda (fînaţ, păşune, pădure)
31. Mierag (pădure)
9. Căbeşti (arător, fînaţ, păşune, pă
32. Meziad (fţnaţ, păşune, pădure)
dure)
33. Mezieş (păşune)
10. Cucuceni (fînaţ, păşune, pădure)
34. Mociar (păşune, arător)
11. Chişcău (pepinieră, arător, fînaţ,
35. Negru (arător, păşune)
păşune, pădure)
36. Nimăieşti (păşune, cărămidărie)
12. Cociuba de Sus (fînaţ, pădure)
37. Pietroasa (păşune, pădure)
13. Curăţele (pepinieră, păşune şi pă
38. Pociovelişte (păşune)
dure)
39. Poienii de Sus (fînaţ, păşune, pădu14. Cresuia (arător, fînaţ, păşune, păre)
dure)
40. Remetea (arător, păşune)
15. Cusuiuş (fînaţ, păşune, pădure)
41. Rogoz (arător, păşune)
16. Drăgoteni (pădure)
42. Roţia (pepinieră, arător, fînaţ, pă17. Dumbrăvani (păşune)
şune, pădure)
18. Ferice (arător, fînaţ, păşune, pădu
43. Sînmartin (arător, păşune)
rea)
44. Săud (pădure)
19. Finiş (pepinieră, fînaţ, păşune, pă45. Sălişte de Beiuş (păşune)
dure)
46. Sohodol Lazuri (arător, fînaţ, păşu20. Fiziş (pădure)
ne, pădure)
21. Forău (arător, păşune, pădure)
47. Sudrigiu (arător, păşune, pădure)
22. Ginta (arător)
48. Şebiş (grădină, păşune, pădure)
23. Gurani (intravilan, pepinieră, fînăţ,
49. Şoimi (păşune, pădure)
pădure)
50. Şoimuş-Petreasa (păşune, pădure)
51. Şuncuiş (arător, pepinieră, fînaţ,
57.. Urviş (pepinieră, arător, fînaţ, pă
păşune, pădure)
dure, păşune)
53. Tărcăiţa (arător, fînaţ, păşune, pă58. Valea Neagră de Jos (arător, păşu
dure)
ne, pădure)
54. Totoreni (pădure)
59. Valea Neagră de Sus (păşune, pă
55. Ţigăneşti (păşune)
dure)
56. Uileac de Beiuş (grădină, arător,
60. Vintere (arător, păşune, pădure,
păşune. pădure)
moară, carieră de piatră)
(Arhiv<'le Statului Oradea, Fond Domeniul Episcopesc Român Unit, Dosar 43,
filele 1-2; Dosar 234, ma 11.
a De la bun început legile de reformă agrară din România au fost comentate,
în mod pozitiv, de presa din străinătate, în special de cea franceză şi americană,
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s-au limitat în final la constituirea unor păşuni şi pă
duri comunale pentru localităţile plasei Beiuş, cazurile de atribuire a
unor locuri de casă sau terenuri de cultură fiind, precum vom vedea,
destul de rnre. Operaţiile de efectuare a exproprierii şi împroprietăririi
au decurs, ca de altfel în întreaga ţară, destul de greu4, ele întinzîndu-c;e
pe o perioadă de cîţiva ani. Prezentarea lor în detalii, pentru fiecare localitate a plasei pe care o analizăm, ar cauza, pe lîngă o extindere prea
mare a dimensiunii lucrării de faţă şi o îngreunare a urmă'l'irii derulării
faptelor. De aceea ne vom opri mai mult la localităţile mai mari, unde
lucrările de aplicare a reformei agrare au generat neînţele,geri şi complicaţii datorită în special nemulţumirii ţăranilor îndreptăţiţi 'la împrocare au apreciat mai ales spiritul de imparţialitate ale legiuitorilor. Aşa de exemplu, ,,New-York Tribune", vorbind despre legile din iunie 1922 şi despre prefacerile economice din România de atunci, arăta următoarele: ,,După ce şi-a realizat
unirea visată de veacuri, România procedează la probleme de reconstrucţie şi consolidare, dintre care cea mai importantă e împărţirea pămîntului ... Realizarea
acestei reforme înseamnă o revoluţie pa-;;nică în viaţa naţiunii române". Moşierii
de naţionalitate maghiară care au părăsit România şi care, ca deţinători de proprietăţi funciare în Transilvania fuseseră expropriaţi, au criticat, în anii urmă
tori, aplicarea exproprierii în Transilvania, considerînd-o confiscare, şi au iniţiat,
prin intermediul guvernului din Ungaria, chemarea în judecată a guvernului român în faţa forurilor internaţionale. In schimb, contele Mihaly Karoly, fostul şef
de guvern maghiar din 1918, bun cunoscător al situaţiei materiale a ţărănimii din
Bihor în preajma primului război mondial, interviat în 1927 de un corespondent
al periodicului „Adevărul" s-a declarat de acord cu procedura guvernului român
de-a expropria moşiile marilor proprietari şi de a împroprietări pe ţărani. ,,S-a
făcut foarte bine că s-a luat pămîntul din mina magnaţilor şi s-a dat ţăranilor. Nu
ştiu dacă s-au făcut nedreptăţiţi cu împroprietărirea, ştiu că Ungaria reacţionară
acuză România de a fi favorizat pe ţăranii români în paguba ţăranilor unguri.
Nu sunt în curent. Eu, însă, cer dreptate pentru toţi, pentru ţă-ranul ungur ca şi
pentru cel român. Dacă sunt ţărani unguri care n-au fost împroprietăriţi numai
pentru că sunt unguri, s-a comis o nedreptate. Dar dacă ar fi vorrba să aleg între
ţăranul român şi magnatul ungur, prefer ca ţăranul să fie acela care să aibă pă
mînt, iar nu magnatul ungur", spunea Karoly în acel interviu. Avînd în această
chestiune o atitudine cu adevărat democratică fostul şef de guvern susţinea exproprierea marilor magnaţi din Transilvania, fără nici o despăgubire. ,,Cit priveşte
pe magnaţi, repet şi aici: România a făcut bine expropriindu-i şi împărţind moşiile
la ţărani" spunea el. ,,Ea nu trebuie să le acorde indemnizaţia ce reclamă" (Tribuna,
1921, nr. 22, 3 noiembrie, p. 1; 1927, nr. 45, 6 noiembrie, p. 2).
4
Datorită faptului că pînă la 1 decembrie 1923 în întreg Bihorul fuseseră
împroprietăriţi abia 1 313 îndreptăţiţi, consilierul agricol N. Fătu a declarat, în faţa
autorităţilor locale de stat următoarele: ,,Dacă timp de un an s-au împroprietărit
abia 1 313 îndreptăţiţi, atunci pentru oa să se împroprietărească şi restul de 59 358
de îndreptăţiţi (din cei 60 671 cîţi erau, n.n.) dacă va merge tot aşa împroprietărirea
va trebui să treacă 45 de ani pînă ce vor primi cu toţii pămînt" (Tribuna, 1923, nr.
49, 9 decembrie, p. 2).
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prietărire, punctînd, pe baza materialelor arhivistice, mai ales cu date
statistice, efectuarea exproprierii şi repartizării pămîntului şi în localităţile unde procedura a decurs mai simplu, fără complicaţii.
1n localitatea Beiuş, bunăoară, şi bineînţeles în „hotarul agricol" al
acesteia, aplicarea reformei agrare a avut ca obiect acordarea unor locuri
de casă din pămînturile expropriate de la două instituţii locale şi de la
cîţiva particulari, şi respectiv împroprietărirea unor indreptăţiţi din oraş
sau din cîteva comune limitrofe cu teren de cultură, cît şi constituirea
unor terenuri obşteşti (pentru şcoală, biserică, etc.) din păminturile expropriate Episcopiei greco-catolice, din hotarul agricol al Beiuşului. în
vederea împroprietăririi cu locuri de casă a locuitorilor îndreptăţiţi din
oraşul Beiu.ş (conform articolului 14 din legea din 1921) 5 au fost expropriate următoarele suprafeţe: 45 iugMe 1142 stînjeni, intabulate pe Miklo Alexandru şi Ştefan Antal6 şi în momentul exproprierii aflate în
posesiunea {fără intabulare, dar prin rvînzare-cumpărare) unui număr de
21 de locuitori din comuna Tărcaia, situată 1a cca 4 km sud-est de Beiuş; 13 iugăre 382 stînjeni, dintr-o „moşie" de 22 iugăre 323 stînjeni, aparţinind în coposesiune Băncii de parcelare 7 şi unor peflSoane particulare
din Beiuş; 94 iugăre 1318 stînjeni aparţinînd primăriei oraşului Beiu.ş 8 ;
5 iugăre 212 stînjeni aparţinînd aceleia.şi bănci şi unor :particulari din
Tărcaia şi Beiuş.
Pămîntul expropriat de la Miklo Alexandru ·şi Ştefan Antal (45 iugăre 1142 stînjeni) aflat în partea de est a oraşului '(pe locul actualelor
cartiere de 1îngă gară şi unitatea militară) se compunea din 45 iugăre
5

In articolul 14 din Legea pentru reforma

agrară

din Transilvania, Banat,

Crişana şi

Maramureş, din 30 iulie 1921, se arăta următoarele: ,,Pentru rezolvarea
problemei locuinţelor se va trece la o expropriere succesivă şi asupra altor terenuri ... cum sunt: pădurile statului, păşuni, păduri comunale pînă la strictul nece-

sar animalelor comunei, intravilanele din centre miniere, comune rurale sau urbane, industriale şi balneare care stau, de la promulgarea legii, nezidite 5 ani,
fără a fi sădite cu pomi sau vii" (C. Ham an g i u, Codul general al României,
Legi uzuale, voi. IX-X, Editura „Universul", Alcalay E.C., p. 736).
6
Exp,roprierea celor 45 iugăre 1 142 stînjeni s-a făcut prin următoarele hotă
rîri şi decizii: nr. 234/15 iunie şi 235/8 iulie 1926, ale Comisiei de ocol pentru expropriere Beiuş; nr. 71/24 octombrie 1930, a Comisiei judeţene de expropriere Bihor:
nr. 1/28 ianuarie 1932, a Curţii de Apel din Oradea (Arhivele Statului Oradea, Fond
Consilieratul Agricol Bihor (C.A.B.), Dosar 48 A, fila 1).
7
Exproprierea celor 13 iugăre 382 stînjeni s-a făcut prin următoarele hotă
dri şi decizii: nr. 82/11 ianuarie 1923, a Comisiei de ocol Beiuş; nr. 51/26 martie
1923, a Comisiei judeţene Bihor; nr. 848/5 octombrie 1925 a Comitetului Agrar. Hotărîrea 51. din 26 martie 1925, a Comisiei judeţene, scutea de expropriere, din
cele 13 iugăre 382 de stînjeni declarate expropriate de Comisia de ocol Beiuş, o
suprafaţă de 5 iugăre 463 stînjeni.
(Arhivele Statului Oradea, Fond Judecătoria Mixtă Beiuş, (J.M.B.), Dosar 2,
filele 1, 5, 6).
8
Exproprierea celor 94 iugăre 1 318 stînjeni s...a făcut prin următoarele hotă
rîri şi decizii: nr. 67 /1922, a Comisiei de ocol Beiuş; nr. 23/31 ianuarie 1923, a Comisiei judeţene Bihor; m'. 891/5 decembrie 1924, a Comitetului Agrar din Bucureşti;

(Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dos. 48 A, filele 3, 8).
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303 stînjeni arabil '(evaluat la 600 de lei iugărul) şi 839 stînjeni neproductiv (evaluat la acelaşi preţ ca cel arabil). Din întreaga suprafaţă
26 iugăre 62 stînjeni (14 ha 9495 m 2 ) au fost distribuite ca locuri de cusă
unui număr de 144 îndreptăţiţi 9 • (Vezi Anexe, 1), în parcele de diferite
mărimi, 11 iugăre 1142 stînjeni au fost rezervate ca străzi, drumuri şi
teren pentru amenajarea unor parcuri, 7 iugăre 1538 stînjeni „rezervate
pentru Ministerul Apărării Naţionale", în vederea construirii unor că
zărmi. Cei 144 de îndreptăţiţi împroprietăriţi urmau să plătească, începînd abia cu 1 ianuarie 1935, statului român (data debitării), în rate
anuale, (anuitaţi) suma totală de 298 990 lei (2 lei p m). Cei 21 de
ţărani din Tăreaia, care cumpăraseră, cum am arătat, cele 45 iugăre
114:2 stinjeni de la Miklo Alexandru şi Ştefan Antal, deşi obţinuseră
dreptul de folosinţă a suprafeţei eX!propriate „pentru caz de utilitate publică", pînă la 1 ianuarie 1935, pentru a întîrzia mersul împroprietă-ririi
refuzaseră să prezinte certificate de cetăţenie română, necesare pentru
a putea ridica de la stat preţul de despăgubire. Indeplinirea formalităţi
lor privind acel teren nu erau desăvîrşite nici la 20 septembrie 1941,
cînd 5 din cei 21 „beneficiari" ai preţului de despăgubire nu trimiseseră
la forurile în drept certificatele pentru ridicarea sumelor cuvenite 11 •
In componenţa celor 5 iugăre 212 stînjeni expropriate, cum am vă
zut, de la „Banca de parcelare" şi de la cîţiva particulari, intrau trei
parcele mai mici după cum urmează: '1 iugăr 789 stinjeni arător şi intravilan, intabulat în momentul eX!proprierii pe Elisabeta Halasz şi Vasi'le Benedek; 719 stînjeni intravilan, intabulat pe Francisc H. Miklo,
3 iugăre 304 stînjeni arător şi intravilan, intabulat pe numele Băncii de
parcelare 12 .
Pămîntul expropriat de la Primăria oraşului Beiuş, (94 iugăre 1318
stînjeni) era alcătuit din 77 iugăre 323 stinjeni arabil, '(evaluat la început la 750 lei iugărul), 13 iugăre 277 stînjeni fineţe {evaluat la 800 lei
iugărul) şi 4 iugăre 718 stînjeni neproductiv {evaluat la 15 lei iugă
rul)13. Din întreaga suprafaţă expropriată de la primărie au fost desti1

1

de exproprierea pămînturilor lui Ştefan Antal îndreptăţiţii din
au cerut exproprierea proprietăţi lui Ladislau şi Gabriela Vegso (79 iugăre
971 stînjeni), pe care proprietarii le arendaseră în întregime ani de-a rîndul, şi a
intravilanului Casinei Române din Beiuş (626 stînjeni). Cererea lor a fost, însă,
9

Incurajaţi

Beiuş

refuzată.

(Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dos. 74, filele 27, 36).
10
Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dos. 49, filele 55-56.
11 Ibidem, Dos-ar 48 A, fila 19.
12 De la bancă s-au mai expropriat şi 20 ha 130 m 2 de păşune, cota parte ce-i
revenea din păşunea urbarială a oraşului. Parcela de 3 iugăre 304 stînjeni a fost
evaluată la preţul de 3 200 lei iugărul.
(Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dosar 49 A, fila 5).
13
După expropriere primăria a mai păstrat o suprafaţă de 37 iugăre, 77 stînJeni scutită de expropriere şi alcătuită din 1 337 stînjeni arător, 9 iugăre 1 202 stînjeni păşune, 8 iugăre 1 351 stînjeni vie, 620 stînjeni pomet şi 17 iugăre 367 stînjeni
neproductiv.
(Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dosar 48 A, filele 10-12).
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nate pentru locuri de casă, abia în 1931, doar 22 iugăre 323 stînjeni (e\·aluat mai tîrziu la 3 OOO lei iugărul) restul devenind rezervă de stat. în
perioada 1931-1934 această suprafaţă va fi arendată fie unor particulari, fie unor instituţii obşteşti14, după care va fi distribuită ca locuri
de casă (9 iugăre 408 stînjeni), unui număr de 51 îndreptăţiţi (Vezi
Anexe, 2), teren pentru străzi şi parcuri (4 iugăre 961 stînjeni), pentru
Şcoala normală din Beiuş '(3 iugăre 1269 ·stînjeni), internatul ortodox (1
iugăr 128 stînjeni) cimitir (1 iugăr 1180 stînjeni) şi teren de sport (1 iugăr 1177 stînjeni) 15 .
îndreptăţiţii cărora li s-au atribuit cele 9 iugăre 408 stînjeni (5 ha
3 153 m:?) au cerut Regiunii Agricole Beiuş să facă demersuri pentru reducerea preţului plătit statului pentru locurile de casă atribuite. De aceea, la 20 august 1934 agronomul regional din Beiuş cerea Serviciului
Agricol Oradea reducerea preţului pentru locurile de casă amintite, de
la 2 lei pe m 2 la 1,50 lei. ,,Un preţ mai mare de 1,50 lei la m.p. nu se
poate fixa, scria agronomul din Beiuş în adresa către Serviciul Agricol,
deoarece terenul este apătos, reclamînd mari lucrări de canalizare, drenare"16. într-adevăr, în urma acestei intervenţii, pentru locurile primite
cei 51 de împroprietăriţi vor fi debitaţi doar cu 1,50 lei pe m 2 • împroprietărirea definitivă cu focuri de casă s-a făcut efectiv în 11 iunie 193-1.
1n acea zi a avut loc darea ffn posesiune a tuturor celor 195 locuri de case
(144 îndreptăţiţi, 'împroprietăriţi cum am văzut pe pămîntul expropriat
de la Miklo A lexandru şi Ştefan Antal, şi 51 împroprietăriţi pe cel expropriat de la primăria oraşului) parcelate de inginerul operator Iosif
Deneş 17 . Noii proprietari au primit ordin de la primărie să treacă la
,,grabnica împrejmuirre a loturilor", pe care, după ce vechii proprietari
vor ridica recolta din acel an agricol, vor putea începe construcţia de
1

14 In 1931 cele 22 iugăre 323 stinjeni erau folosite în arendă (la preţul anual
de 165 lei iugărul), de diferite instituţii sau persoane după cum urmează: Zaha
Gheorghe, 1 iugăr 1 017 stinjeni; Primăria Oraşului Beiuş, 2 iugăre 440 stînjeni;
Internatul Ortodox, 1 iugăr 126 stînjeni; Şcoala normală din Beiuş, 12 iugăre 567
stînjeni; Biserica ortodoxă din Beiuş, 1 iugăr 390 stînjeni; Biserica greco-catolică
din Beiuş, 800 stînjeni; Benedek Vasile din Tărcaia, 2 iugăre; Teren ocupat de drumuri, 1 iugăr 183 stînjeni. In 1934, aceeaşi suprafaţă apare arendată la acelaşi preţ
pe iugăr: Primăriei (2 iugăre 440 stînjeni), Internatului ortodox (1 iugăr, 228 stînjeni), Bisericilor ortodoxă (1 iugăr 390 stînjeni) şi greco-catolică (800 stînjeni), Clubului sportiv beiuşan „Aurora" (1 iugăr 1 177 stînjeni) şi Şcolii nonnale din Beiuş
(15 iugăre) 488 stînjeni).
(Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dosar 48 A, filele 28-34).
15
Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dosar 48 A, fila 40.
16 Ibidem, fila 38.
17
Tabelul cu numele celor care solicitau a fi împroprietăriţi cu locuri de casă
în oraşul Beiuş a fost întocmit încă din martie 1925 şi după unele rectificări s-a
procedat la întocmirea planului de parcelare a pămîntului destinat ca locuri de
casă, urmînd ca punerea în posesiune să se facă, începînd cu loturile din zona gării,
unde „un nou cartier cu străzi şi parcuri frumoase c în perspccti\'ă să se ridice
acolo·• (Beiuşul, nr. 30, 26 iulie 1925, p. 5}.
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locuinţe. Primăria a dispus ca din terenul „pentru străzi şi parcuri" {4
iugăre 961 stînjeni), în partea de est a oraşului (în spre comuna Mizieş)
să se rezerve o ,suprafaţă de 3 iugăre pentru „un parc careu şi o piaţă".
De asemenea, a mai hotărît, din intenţia „armonizării edilitare", ca în
Parcul Şaguna (azi Parcul Pionierilor) să se construiască „numai. c.ase

în stil românesc, gen vilă", permiţînd ca în alte zone ale oraşulm imfie autorizaţi a construi case şi mai modeste 18
în hotarul propriu-zis al oraşului Beiuş, Episcopiei greco~cato1ice
i s-a expropriat, iniţial, o suprafaţă de 689 iugăre 970 stînjenirn. Din
aceasta, însă, la 27 mai 1928, prin hotărîrea nr. 320, Comitetul Agrar a
scutit de expropriere 79 iugăre 989 stînjeni (arător 20 iugăre 759 stînjeni, pomet 57 iugăre, neproductiv 2 iugăre 230 stînjeni) 20 • Suprafaţa de
609 iugăre 981 stînjeni rămasă definitiv expropriată (evaluată la un
preţ total de despăgubire de 1 276 053 lei2 1), se împărţea, după folosinţă,
în: arabil 450 iugăre 831 stînjeni, (evaluat, prin expropriere, la 2500 lei
iugărul), fineţe 1 iugăr 414 stînjeni (evaluată la 2800 lei iugăru'l), pă
şune 153 iugăre 1062 iStînjeni (evaluată cu 1000 lei iugărul) şi neproductiv 4 iugăre 274 stînjeni (evaluat tot cu 1000 lei iugărul) 22 • Ea a fost
atribuită, cu excepţia terenului neproductiv, în cea mai mare parte, după
necesităţi, localităţilor Beiuş,
Delani, Feneriş, Finiş, Fiziş, Pietrani,
Pocola şi Sînmartinul de Beiuş, constituindu-se şi un „disponibi'l"
(rezervă) de păşune (11 iugăre 1112 stînjeni) folosit de comuna Sinmartin
contra unei arende de 1171 lei, şi altul pentru drumuri de acces
(3 iugăre 1280 stînjeni)2 3 • Pămîntul repartizat comunelor amintite a
fost destinat fie pentru constituirea păşunilor comunale şi a loturilor de
interes obştesc, fie pentru împroprietărirea îndreptăţirilor. Constatăm,
astfel, că din suprafaţa de 262 iugăre 446 stînjeni repartizată oraşului
Beiuş, 193 iugăre 85 stînjeni au fost destinate improprietăririi a 108
îndreptăţiţi '(Vezi Anexe, 3), 13 iugăre 822 stînjeni au constituit păşunea
oraşului, iar 55 iugăre 1139 :stînjeni s-au destinat constituirii loturilor de

proprietăriţii să

1

18

Gazeta de vest, 1934 nr. 1231, 15 iunie, p. 5.
Exproprierea celor 689 iugăre 970 stînjeni s-a făcut prin următoarele hotă
rm şi decizii: nr. 21/10 iunie 1922, a Comisiei de ocol Beiuş; nr. 217/1922 şi
nr. 221/1923, ale Comisiei judeţene Bihor; nr. 849/1925, a Comitetului Agrar; nr.
884/1927 a, Curţii de Apel Oradea. Lucrările de parcelare, efectuate mai tîrziu, vor
determina cu exactitate întinderea suprafeţei expropriate. In Beiuş Episcopia grecocatolică a păstrat şi după expropriere cîteva „intrevilane rurale şi casele de pe
dînsele", precum şi o fabrică de spirt, înfiinţată la 1906, o moară de apă cu 3
pietre, întemeiată la 1786, dar i se expropriază „dreptul de vamă şi de moară"
păstrat din vechime.
(Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dos,. 48, filele 1, 4-5, Dosar 74, fila 32).
20
Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B. Dosar 48, fila 255.
19

21
22

23

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, fila 206.
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,,interes general " 24 ; din cea repartizată comunei Delani, de 30 iugăre,
s-a constituit în exclusivitate păşunea comunală (împroprietărirea definitivă a comunei cu această păşune a avut loc în 1932, iar preţul total
al acesteia a fost de 35 100 lei); din cea repartizată comunei Feneriş,
de 17 iugăre 1490 stînjeni, s-au constituit „loturi de interese obşteşti"
(pentru învăţători, pentru şcoală, pentru biserică); cea repartizată comunei Finiş de 42 iugăre 802 stînjeni s-a atribuit unui număr total de
101 Îndreptăţiţi, români şi maghiari (Vezi Anexe, 4); cea atribuită satului Fiziş, de 25 iugăre 349 stînjeni, s-a împărţit între 38 de îndreptăţiţi2 3
(Vezi Anexe, 5); cea atribuită comunei Mizieş, de 11 iugăre 1 461 stînjeni, s-a repartizat o parte unui număr de 37 îndreptăţiţi (30 iugăre),
(Vezi Anexe, 6) şi o altă parte pentru constituirea păşunii comunale (67
iugăre 1481 stînjeni) şi a loturilor de interes obştesc (14 iugăre); cea repartizată comunei Pietrani, de 34 iugăre 1 181 stînjeni, s-a împărţit unui
număr de 42 îndreptăţiţi !(Vezi Anexe, 7); cea dată comunei Pocola,
de 16 iugăre 1492 stînjeni, s-a destinat în exclusivitate constituirii loturilor de interes obştesc şi, în sfîrşi t, cea dată localităţii Sânmartinul de
Beiuş, de 48 iugăre 674 stînjeni, s-a repartizat ca păşune comunală
(40 iugăre) şi pentru constituirea loturilor de interes obştesc {8 iugăre
674 stînjeni) 26 • Iniţial aceste pămînturi au fost date în arendă forţată
noilor proprietari urmînd ca treptat să se fixeze, după măsurători precise, ,,debitar,ea" definitivă. La început, aşa cum preciza Consilierul
agricol al judeţului Bihor, într-o adresă din iunie 1928 către agronomul
Regiunii Agricole Beiuş, la baza calculului anuităţilor pe aceste locuri
„s-a luat suma de 2500 lei pe iugăr, cu toate că la unele categorii de
pămînt preţul de expropriere era mai mare". Revenirea la „creşterea
diferenţiată" a anuităţilor arendei forţate şi apoi a plăţii pentru terenul
atribuit definitiv, a stîrnit vii proteste în rindul celor împroprietăriţi cu
1

ln 1928 din „loturile de interese generale" s-au arendat (cu 108 lei iugărul
anual) următoarele suprafeţe: 6 iugăre, ca sesie ortodoxă, lui Cristea Nicolae din
Sânmartinul de Beiuş, 'M iugăre 574 stînjeni, ca şesie parohială greco-catolică lui
Dr. Valer Hetcou din Beiu.ş; 2 iugăre rezervă pentru canton C.F.R., .şefului de gară
I. Mărascu; 2 iugăre teren pentru pepiniera Serviciului Silvic, inginerului Boeriu
din Beiuş; 2 iugăre teren pentru pepiniera Serviciului tehnic, situat în Pocola, lui
Iosif Moruţ; .şi, în sfirşit, 1 iugăr rezervă pentru cantonul şoselei publice, tot în
Pocola, lui Ioan Găvruţa, din aceeaşi looalitate-.
(Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dosar 48, fila 49).
25
Agronomul din Beiuş, Gheorghe Radovan a tergiversat punerea în posesiune
a îndreptăţiţilor din Fiziş, şi numai intervenţia acestora la Consilierotul agricol Bihor, din 8 aprilie 1925, va determina împroprietărirea efectivă pe cele 25 iugăre
349 stînjcni.
(Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dosar 68, fila 23),
6
~ Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dosar 48, fila 206.
24
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pămînt în hotarul oraşului Beiuş!? 7 • De asemenea, de la expropriere,
pronunţată încă în iunie 1922, pînă în 1928 -locuitorii oraşului Beiuş au
folosit în arendă o suprafaţă {220 iugăre) mai mare decît cea atribuită
lor prin împroprietărirea definitivă (193 iugăre 85 stînjeni). Pe lingă
aceasta, Comisia de ocol Beiuş a hotărît, la 12 octombrie 1928, să excludă
de la dreptul de arendare {împroprietărire) pe cei ce nu au domiciliul
în localitate şi pe cei care înainte de reformă n-au folosit terenul respectiv. Restrîngînd, astfel, spre nemulţumirea îndreptăţiţilor, suprafaţa
ce era dată beiuşenilor pentru arendă forţată (şi apoi pentru împroprietă
rire definitivă) autorităţile au obţinut o rezervă de aproximativ 22 de
.iugăre, pe care au arendat-o, la preţuri mari, ca păşune locuitorilor din

Sănmartinul

de Beiuş 28 • în schimb, din confuzie (?) ,,percepţia din
Beiuş", aşa cum la unison locuitorii din Sânmartin şi Beiuş îl informau,
la 6 august 1929, pe agronomul din Beiuş, ,,încasează arendă de la 13 locuitori . . . excluşi ... ,(de la împroprietă·rire, n.n.) şi încasează şi de la
locuitorii din Sănmartin tot după acest teren" 29 • Astfel, dacă la 1928
în hotarul oraşului Beiuş, primiseră pămînt un număr de 102 îndreptă
ţiţi (220 iugăre), în 192 9 numărul acestora va scădea la 90, iar suprafaţa
arendată la 191 iugăre 1200 stînjeni. O puternică nemulţumire a stîrnit
împroprietărirea în rîndul locuitorilor din Pietrani. Deşi, cum am precizat, în acea localitate au fost împroprietăriţi, în mod definitiv, doar 42
de ţărani, numărul îndreptăţiţilor era cu mult mai mare decît în alte
comune30 • Astfel, în tabelul cu îndreptăţiţi la împroprietărire în Pietrani,
întocmit de autorităţi la 13 martie 1'922, figurează 132 de persoane, cu
menţionarea numelui, averii şi categoriei la care au fost incluşi3 1 • Cu
ocazia judecării taibelului de către Comi-sia de oc()ll din Beiuş, 1.a 11 mai
1922, is-a procedat, însă, la o masivă, ,,epurare", stîrnind nemulţumirea
celor în cauză. Trei delegaţi din partea acestora, Stanciu Vasile, Stanciu
Ilie şi Ardelean Tănăsie, prezenţi la şedinţa Comisiei de ocol, din 24
noiembrie 1922, unde s-a hotărît împroprietărirea îndreptăţiţilor din
1

1

Inspecţia [Pe care a ef-ectuat-o în judeţul Bihor în primele zile ale lunii
august 1922, deputatul Alexandru Lapedatu constată că comisiile de expropriere
şi-au încheiat lucrările, dar în problema împroprietăririi în satele din pl,asa Beiuş,
există multe anomalii. Sînt localităţi care n-au primit păşune de1 fel, în timp ce
altele posedă suprafeţe de două ori mai mari decît cele necesare; exista în unele
locuri păşuni rezervate pentru reîmpăduriri, în timp ce săteni din apropiere n-au
unde să-şi pască vitele. ,,După trei ani de făgăduieli neîmplinite, constata Alexandru
Lapedatu, sătenii şi--au pierdut cu drept cuvînt încrederea, iar agenţii fără scrupule
~i simţ de răspundere, alimentează şi excită şi azi, cu vorbe mincinoase, această
firească neîncredere, căutînd să-i convingă că tot ce se face pentru expropriere şi
împroprietărire e numai înşelătorie" (Beiuşul, 1922, nr. 31, 13 august, p. 2).
~ij Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B. Dosar 48, fila 53.
7
~

29

Ibidem.

30

ln Pietrani existau, în preajma reformei agi:-are, .,149 fumuri (case, n.n.) ~i
1~0 capi de familie". Comuna avea 97 iugăre 509 stînjeni păşune urbarială, 3 iugăre
paşune comunală şi 111 iugăre 513 stînjeni pădure urbariaJă.
(Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 5, fila 2).
31
Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 16, filele 7-12, 146-150.
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Pietrani, rămaşi pe listă, vor cere cu insistenţă, să li se dea „ca păşune
locurile numite ••Ciuceasca ►► şi «Cădărescu ►► din hotarul
(comunei)
Ivăniş, pe care le-au folosit în arendă din bătrîni pină în anul 1919".
Mai cer „păşunea de munte (ce) o folosesc din bătrîni împreună cu comuna Vălani (pe), muntele ••Raia ►►, din hotarul comunei Budureasa. Ca
pădure comunală cer să li se dea pădurea din hotarul comunei Uile~1c
(de Beiuş), locurile aşa numite «Dealul Vărariei ►► sau -«Dealul Cireşului ►►•
Ca pămînt arător cer să li se dea cele 60 iugăre pe care le au în arendă
forţată, din hotarul comunei Beiuş. Dacă aceasta nu este posibil cer sci
fie colonizaţi în hotarul comunei, Batăr şi Giriş" 3 :.?. Comisia de ocol. însă,
„a rămas" deocamdată la împroprietărirea doar a 42 de îndreptăţiţi din
cei 132, cu o suprafaţă de 34 iugăre 1181 stînjeni teren arător, parcelat în 28 de loturi tip şi 14 loturi de completare 33 •
Cereri similare au adresat Comisiei de ocol pentru expropriere şi
împroprietărire Bei~ 'locuitorii din Vălanii de Beiuş, sat aflat în imediata apropiere a localităţii Pietrani, precum şi cei din Prisac:i. Săucani
şi Pocola. Astfel, încă din toamna anului 1922, locuitorii din Vălani solicitaseră, pentru completarea păşuniilor comunale, două corpuri de pă
şune ce aparţineau, unul comunei Pietrani {de 14 iugăre 70 stînjeni) şi
altul comunei Feneriş (de 35 iugăre 1399 stînjeni), precum şi pă..şunea
de pe acelaşi munte „Raia", din hotarul comunei Budureasa, cerută şi
de sătenii din Pietrani, iar pentru completarea pădurii comunale locul
numit „Oile îrnpetrite", în întindere de ii160 iugăre, din pădurea expropriată în hotarul comunei Şuncuiuş" 34 • Procedînd pe scară ierarhică,
în 29 iunie 1923 săteni din Vălanii de Beiuş trimiteau Comisiei judeţene
o petiţie semnată de 10 dintre ei, în care îşi exprimau dorinţa de a li
se da, pentru necesităţile de păşunat, o parte din păşunea numită
„Piatra Pietranilor", folosită în acel moment de către locuitorii din
Pietrani, deoarece păşunea alpină ce o foloseau în hotarul comunei Budureasa, din cauza depărtării este aproape inutilă pentru vitele de 'lapte
şi tracţiune. Pentru obţinerea acelei părţi din păşunea „Piatra Pietranilor", pe care cadastrul a apreciat-o după părerea petiţionarilor, în mod
greşit de numai 135 iugăre, se aduceau ca argumente obiceiurile uzufructuare vechi şi imperioasa nevoie de păşune pe care sătenii din Vălani
o resimţeau, în timp ce celor din Pietrani aceasta le prisosea35 (Vezi
Anexe, 8).
Cu ocazia descinderii Comisiei de ocol Beiuş în Feneriş, localitate
aflată la aproximativ 8 km în nord-vestul oraşului Beiuş, la 28 noiembrie
32
33

Ibidem, Dosar 15, fila 2.
Ibidem, Dosar 16, fila 165.

Inainte de reforma agrară satul Vălani de Beiuş, cu 88 de fumuri şi 129
capi de familie, avea o păşune urbarială de 68 iugăre 385 stînjeni şi o pădure urbarială de 76 iugăre 672 stînjeni.
(Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dosar 108, fila 1; Fond J.M.B., Dosar
14, fila 3).
35
Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 16, filele 158, 159.
34
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1922, delegaţii satelor Vălani, Săucani, Prisaca şi Pocola „sosiţi şi ei la
fo~a locului", au solicitat pentru comunele lor păşuni şi păduri. Sătenii
pin Feneriş au cerut şi ei să li se atribuie terenul arător numit
,,Ciungi", din hotarul Beiuşului, să li se dea „spre colonizare alte pă
mînturi în hotarele comunelor Batărul Negru, Ciumeghiu şi Talpoş",
să primească o pădure comunală de 119 iugăre 172 stînjeni în jurul comunei Şuncuiuş şi în fine, ca păşunea urbarială să devină •comunală,
spre folosinţa tuturor. În acelaşi timp reprezentanţii sătenilor din Vă1,rni. Prisaca, Săucani şi Pocola, cereau exproprierea „părţilor" din p[1şunile şi pădurile urbariale ale locuitorilor din Feneriş, situate în hotarele comunelor lor, precum urmează: 35 iugăre 1399 stînjeni de pădure
defrişată 36 în hotarul localităţii Vălani de Beiuş, 22 iugăre 225 stînjeni
de pădure în hotarul localităţii Prisaca, 31 iugăre 499 stînjeni în hotarul
localităţii Săucani, 26 iugăre 1372 stînjeni pădure 37 în hotarul comunei
Focala şi 18 iugăre 1208 stînjeni păşune tot în hotarul comunei Poco'la 38 •
Motivul cererii acestor exproprieri ale pămînturilor comunei Feneriş,
aşa cum fusese formulat de către locuitorii din Vălani, încă la 27 septembrie 1922, era lipsa de păşuni şi păduri simţită acut de sătenii petiţionari, la care trebuie să se adauge şi faptul că „locuitorii comunei
Fcneriş, nici că au lipsă de (acest) teritoriu ... avînd păşune îndestulă
toare şi în fine avînd în vedere că locuitorilor din Feneriş acest teritor
îi peste mînă, şi numai ... peste teritoarele altor comune îl pot păşuna" 39 •
Ţinînd cont însă de faptul că suprafaţa totală de păşune a locuitorilor
din Feneriş, de 267 iugăre 873 stînjeni şi cea de pădure de 122 iugăre
1449 stînjeni, nu depăşeau cu nimic necesarul lor, (în Feneriş aveau drept
la păşune 143 locuitori, iar la pădure 146), Comisia de ocol Beiuş a dat.
la 15 decembrie 1922, o hotărîre (nr. 76) prin care arăta că păşunea şi
p{1durea urbarialiştilor din Feneriş „nu este supusă exproprierii şi în
consecinţă respinge cererea sătenilor din comunele Vălani, Prisaca, Său36
Această porţiune de pădure tăiată ·a aparţinut pe vremuri Episcopiei grecocatolice din Oradea şi a ajuns în proprietatea urbarialiştilor din Feneriş prin schimb:
ei au cedat episcopiei o porţiune de pădure în hotarul localităţii Şuncuiş, primind
în schimb cele 35 iugăre 1 399 stînjeni de pădure în hotarul localităţii Vălani. La
data exproprierilor pădurea era complet defrişată. (Arhivele Statului Oradea, Fond
J.M.B., Dosar 5, fila 11; Dosar 14, fila 16).
37
Ţăranii din Stiucani arătau că ei au deţinut acea pădure pînă în 1908 şi că
de la acea dată le-a fost luată prin „uzurpare" de locuitorii din Feneriş, care nu
folosesc pădurea pentru ei ci o dau în exploatiare diferiţilor negustori. (Arhivele
St.atului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 14, fila 54).
3
M Comuna
Feneriş posedă o supl:'afaţă totală de păşune urbarială de 248
iugăre 1 265 stînjeni, din care 18 iugăre 1 208 stînjeni se aflau în hotarul comunei
Po~la: şi o pădure urbarială de 122 iugăre 1 449 stînjeni, din care, cum ,am arătat,
~5 mgare 1 399 stînjeni se aflau în, hotaru1 comunei Vălani, 6 iugăre 1 165 stînjeni
m cel al comunei Pietrani, 212 iugăre 2'25 stînjeni în cel al comunei Prisaca, 3,1 iugăre
499 stînjeni în cel al comunei Săucani şi 26 iugăre 113(7,2 stînjeni în cel al comunei
Pocola
('Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B. Dosar 5, fila 11).
39
Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B. Dosar 14, fila 16.
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Pocola de a expropria părţi'le ,din păşune şi pădure ce urbariştii
au în hotarele susziselor comune" 40 •
Nemulţumiţi cu această hotărîre reprezentanţii comunelor amintite
au înainlat, la 26 decembrie 1922, apeluri către Comisia judeţeană. Gheorghe Cârje, Ioan Bolcaciu şi Vasile Ardelean, semnatarii apelului comunei Pocola, arătau comisiei, referindu-se la cele 18 iugăre 1208 stînjeni
păşune solicitate, următoarele: ,,(Pînă nu de mult) imobilele ... au fost
lucrate de noi, ca uribarişti; imobilele acestea sunt în hotarul comunei
noastre. Cînd s-a separat domeniul episcopesc de urbarişti ni s-a făcut
mare nedreptate cînd ni s-au luat aceste imobile" 41 •
La 31 ianuarie 1923 Comisia judeţeană judecă apelurile amintite şi
le respinge (hotăr'îrea nr. 22). Sătenii trimit, la 3 martie şi 27 aprilie
1923, Comitetu'lui Agrar memorii informative, cu noi justificări ale cererii lor. La 21 iunie 1923 ei se adresează din nou preşedintelui Comisiei
de ocol Beiuş, informindu-1 despre demersurile făcute la Comitetul Agrar
şi rugindu-l să nu dea „nici o urmare în această cauză" pînă cînd nu
va „cere şi ,primi deciziunea Comitetului Agrar, intrucit faţă cu o cerere
de .revizuire nerezolvată procedura de expropriere nu se poate considera
ca definitivă" 42 • La 6 noiembrie 1924 Comitetul Agrar respinge (hotă
rirea 918) revizuirea hotărîrii date de Comisia judeţeană, pe care o cereau sătenii din Săucani, Vălani, Prisaca şi Pocola. Şirul neîntrerupt şi
crescînd al nemulţumiri-lor, agravate de certu-ri'le intercomunale cu privire la diferite suprafeţe de păduri şi păşuni disputate, n-au putut opri
însă desfăşurarea lucrărilor organelor de aplicare a reformei agrare 43 •
Din mai 1'922 pînă în decembrie 1923, cu foarte puţine excepţii, acestea vor expropria in linii mari întreaga suprafaţă de pămînt atinsă de
prevederile legii din hota·rul localităţilor plasei Beiuş. Acest fapt a făcut
posibilă şi repartizarea acestor suprafeţe, în marea 'lor majoritate pă
duri şi păşuni, expropriate de fa Episcopia greco-catolică - pentru diferite necesităţi ale locuitorilor din comunele respective. O sinteză succintă, întocmită pe baza documentelor de arhivă, (tabele, hotărîri, fişe
de expropriere etc.) referitoare la mărimea, structura şi destinaţia suprafeţelor expropriate în hotarul propriu-zis al „comunelor rurale" din
plasa Beiuş, arată astfel:

cani

şi

fenerişeni

40
Singurul teren al urbarialiştilor din Feneriş expropriat „este un embatic"
(teren arendat pe o perioadă îndelungată) de 996 stînjeni, pe care „embaticarul"
Teodor Măcicaş îşi şi clădise dealtfel o locuinţă.
(Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 5, fila 11.
41
Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., dosar 5, fila 36.
42
Ibidem, fila 43.
43
Din 10 mai 1922 în Bihor încep lucrările de expropriere. In perioada 10
mai-10 iunie 1922 în acest judeţ acţionau 6 comisii de ocol pentru expropriere
(Oradea, Beiuş, Ceioa, Aleşd, Salonta, Tinca) iar începînd din 10 iunie 8 (prin intr3rea „în funcţiune" a încă două, în Marghita şi Săcueni). In presa locală se publicau
periodic „itinerariile de lucru" ale acestor comisii.

https://biblioteca-digitala.ro

Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa

13

Beiuş

223

Precum se poate vedea tabe'lul prezintă suprafeţele expropriate şi
destinaţia lor pe localităţi. De menţionat faptul că din suprafaţa totală
expropriată în hotarul localităţilor prezentate în tabel, de 59 592 iugăre
789 stînjeni, 53 651 iugăre 462 stînjeni au fost expropriate de la Episcopia greco-catolică, 6 155 iugăre 426 stînjeni de la cea catolică şi 214 iugăre 99 stînjeni de la diferite instituţii şi persoane particulare 89 • Să
amintim, de asemenea, că în 15 dintre comunele plasei Beiuş trecute în
tabel, au fost împroprietăriţi un număr de 693 de locuitori, cu o suprafaţă totală de 756 iugăre 392 stînjeni, din care 92 au primit doar locuri
de casă (în suprafaţă totală de 18 iugăre 305 stinjeni) 90 în localităţile
Căbeşti (3 iugăre), Drăgăneşti (4 iugăre 730 stînjeni) Drăgoteni (2 iugăre 800 stînjeni), Negru 1(3 iugăre 427 stînjeni), Uileacul de Beiuş (4 iugăre 1145 stînjeni) şi Urviş (5 iugăre 800 stinjeni) 91 , restul pămintului
fiind destinat, precum se poate vedea, constituirii pădurilor şi păşunilor
comunale, loturiilor de interese obşteşti, sau rPzervelor de stat. Cumpărările de pămînturi, făcute de îndreptăţiţi au fost aprobate în general de către autorităţi, considerîndu-se, pe bună dreptate, că ele au fost
făcute direct de către cultivatorii de pămînt. Aşa s-a întîmplat în cazul
a 7 locuitori din •comuna Ioaniş şi Forău, se cumpăraseră de la Episcopia greco-catolică, în perioada mai-septembrie 1920, o suprafaţă totală
de 26 iugăre 1 408 stînjeni, contra sumei de 27 600 lei 92 • în ciuda „moderaţiei" organelor de aplicare a reformei agrare nu în puţine locuri
ţăranii au cerut fie lărigirea exproprierii fie une'le revendicări concrete
ce vizau mărirea terenurilor de păşunat. Aşa s-a întîmplat în: Mizieş,
unde 7 ţărani împroprietăriţi cu loturi la mare depărtare de vatra satului au solicitat să li se redistribuie un alt teren mai apropiat, şi să
H se completeze păşunea alpină cu muntele Scăriţa, din hotarul cornu89
ln componenţa celor 214 iugăre 99 stînjeni expropriate de la instituţii sau
persoane particulare intră 204 iugăre 554 stînjeni, expropriate de la urbarialiştii din
Prisaca, 4 iugăre 1 145 stînjeni de la Composesoratul din Uileacul de Beiuş, şi
5 iugăre în hotarul comunei Drăgăneşti, expropriate de la locuitorul Mihai Gabor
din Tărcaia.
(Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dosar 85, filele 2-5; Dosar 105,
filele 3-5, 8; Dosar 107 filele 43~44; Dosar 86 filele 16-17).
90
Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B. Dosar 94, filele 1-14, 14-16, 54,
60-61; Dosar 86, filele 16-17; Dosar 63, fila 1-3; Dosar 65, fila 1-3, 45-46; Dosar
18, 33, 38, 40, 46, 52; Dosar 96, filele 1-3, 51-53, 66; Dosar 96, filele 1-3; Dosar 99,
18, 33, 38, 40, 46, 52; Dosar 96, filele 1-3, 51-53, 66; Dosar 96, filele 1-3, Dosar 99,
filele 48, 78, 97; Dosar 98, filele 1-4, 90-104, 106-107; Dosar 100, filele 2-4, 23-24;
Dosar 105 filele 3-5, 8; Dosar 107, filele 43-44; Dosar 90, fila 66; Dosar 104, filel~
2-3, 5, 40-44, 49, 68, 99.
81
82

Ibidem.
Ibidem, Dosar 62, fila 22.
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nei Budureasa93 ; în Finiş, unde sub presiunea ţăranilor primana a cerut,
fără succes, eJGproprierea totală a pămînturilor episcopeşti 94 şi în Şoimi,
unde ţăranii odată împroprietăriţi dar „mutaţi" pe alte locuri continuau
să le folosească pe cele repartizate iniţial. Această stare de lucru a continuat să dăinuie, în comuna Şoimi, o perioadă îndelungată. într-un raport ţinut într-o şedinţă a Judecătoriei Mixte din Beiuş, la 21 de ani
după aplicarea reformei agrare, se arăta, referitor la împroprietărirea
locuitorilor din Şoimi următoarele: ,,Din cauza spiritelor din vremea
aceea locuitorii nu au voit să execute şi să ia în primire loturile după
cum au fost măsurate de inginer şi au continuat să folosească tot repartizarea veche, făcută provizoriu de organele agricole cu ocazia exproprierii moşiei", distrugînd, asemenea celor din nordul Moldovei 95 , semnele de măsurătoare 96 • Mari tulburări în rîndurile ţărănimii au produs
schimbările de proprietari prin vînzări şi cumpărări de pămînt neîntabulate, adică netrecute în cartea funduară. De asemenea au fost cazuri
destul de multe cînd ţăranii, ,,fixaţi" ca proprietari pe loturile expropriate, erau fie „mutaţi", fie scoşi din posesiune prin retrocedarea pă
mîntului lor către foştii proprietari 97 •
Delegîndu-şi reprezentanţi dintre ei mulţi ţărani din comunele în
hotarul cărora se găseau proprietăţi mai întinse cereau organelor de
aplicare a reformei agrare să-i împroprietărească sau colonizeze, afirmînd adeseori că vînzările de pămînt parcelat către ţărani, practicate
93
Locuitorul Roman Ştefan, îndreptăţit exclus de la împroprietărire, a reclamat
prefecturii faptul că în tabelul de împroprietăriţi, verificat şi aprobat de Comisia
de ocol Beiuş la 10 iunie 1922, s-au făcut înscrieri fictive (locuitorul cu numele
Fărcuţ Lazăr, inexistent) sau nedrepte (locuitorul Groza Ilie, ce nu este îndreptăţit)
rămînînd „pe dinafară 80 de îndreptăţiţi" (Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B.,
Dosar 67, fila 68).
94
La 14 martie 1928 Comitetul Agrar a respins solicitarea primăriei din Finiş.
In primăvara •anului 1931 aceeaşi primărie va reclama prefecturii faptul că preotul
Aurel Iluţiu din localitate „are pretenţiuni băneşti de la această comună (înţelegem
locuitori) pentru că i-a exoperat o bucată de pădure de la Comitetul agrar". (Gazeta
de Vest, 1932, nr. 792, 22 aprilie, p. 1).
95
Vezi Relaţii agrare şi mişcări ţărăneşti în România, 1908-1921, Editura politică, Bucureşti, 1967, p. 361.
96
Şedinţa din 29 mai 1943 (Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B. Dosar 99,
fila 48).
91
In replică cei interesaţi în eludarea împroprietăririi, în special unii dintre
agronomii pe mina cărora de fapt fusese lăsată împroprietărirea, arătau, la sfîrşitul
anului 1922, că „ţăranii cărora li s...,a dat pămint nu sunt în stare să-l muncească,
fie din cauza că nu ,au mijloace de muncă, fie că nu se pricep sau sunt nepăsători,
ei fiind obişnuiţi să semene numai ratîtea recolte de cite au ei trebuinţă, iar marile proprietăţi nu vor avea niciodată produse cit să aprovizioneze oraşele, necum să
mai şi exportăm". Ca remediu se cerea „împroprietărirea agronomilor", pentru ca
odată „aşezaţi" printre ţărani, ei să creez,e un spirit de emulaţie „întru cultivarea
ştiinţifică a pămînturilor". In caz contrar, se preciza în „Cuvîntul agronomilor",
„în anul viitor se va naşte un curent contra reformei agrare, care va sili guvernul
să ia măsuri în paguba ţărănimii şi va zdruncina credinţa că împărţirea pămîntului
a adus vreun bine ţării" (Tribuna, 1922, nr. 90, 24 decembrie, p. l; 1923, nr. 40,
9 decembrie, p. 2).
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de marii proprietari, nu sunt reale ci servesc doar eludării legii de reformă agrară. Aşa au procedat locuitorii din Răbăgani, Co~deni, Albeşti,
localităţi aflate la 15, respectiv 20 km vest de Beiuş.
In faţa Comisiei de ocol Beiuş ce se deplasa la foţa locului pentru
a examina doleaniele îndreptăţiţilor, la sfîrşitul lunii decembrie (2331 decembrie 1922) reprezento.nţii ·comunelor Coşdeni, Hăbăguni şi Să
lişte de Pomezău „au prezentat, în numele sătenilor, cererile lor în ceea
ce priveşte împroprietărirea ... " Cu acea ocazie reprezentanţii comunei
Coşdeni (166 fumuri, 243 capi de familie) au cerut împroprietărirea localităţilor cu pădurea „Dregman", din hotarul comunelor Remetea, Josani-Gurbeşti, Meziad şi Căbeşti, expropriată de la Episcopia greco-catolică, şi cu unele părţi din păşunile de munte aflate libere, în timp ce
reprezentanţii sătenilor din Răbăgani „cer să li se exproprieze pămîn
turile tuturor proprietarilor ·care nu locuiesc în comuna Răbăgani, chiar
săteni din alte comune" 98 , precum şi dreptul de folosinţă exclusivă al
Muntelui „Micău", din hotarul localităţii Budureasa, ca păşune alpină
de vară. În acelaşi context cei doi delegaţi ai sătenilor din Săhştea de
Pomezău vor cere, în 29 decembrie 1922, aceleaşi comisii, şi în 12 mai
1923 Comisiei judeţene, să li ·se distribuie o suprafaţă de 76 iugăre 1209
stînjeni, cumpărată 'În hotarul lor de către locuitorii din Săucani, df'
la văduva Ludovic Dobşa şi fiica Margareta99 , precum şi o pădure cumunală în hotarul comunei Drăgoteni. ,,Aceasta avem indrăzneală a o
cere deoarece comuna nu are deloc pădure; ce priveşte păşunea comunală, comuna noastră nu are, dar, deoarece nu avem loc potrivit apropiat, pînă în prezinte am fost în coînţelegere cu comuna Săucani, avînd
împreună o păşune comunală. Dacă ar fi unde se da noi am primi-o
foarte bucuros", arătau delegaţii sătenilor din Sălişte de Pomezău 100 .
Pămînturile solicitate şi disputate de către locuitorii comunelor amintite aparţinuseră, aşadar, văduvei lui Ludovic Dobşa şi fiicei acesteia,
Margareta, dar fuseseră vîndute fără însă a fi întabulate, fie unor ţă
rani, fie unor moşieri cu proprietăţi mai mici. Astfel, cele două coproprietare vînduseră 437 iugăre 447 stînjeni păşune unui număr de 144 ţă
rani din Coşdeni, 76 iugăre 1 200 stînjeni sătenilor din Săucani, 268 iugăre 663 stînjeni păşune lui Teodor Ciumpe 101 , 247 iugăre 137 stînjeni
lui Ladislau Toth şi 12 iugăre 1591 stînjeni lui Bernath Sigismund102.
Din cele 247 iugăre 137 stînjeni cumpărate de Ladislau Toth suprafaţa
cultivabilă ocupa, după aprecierea organelor de aplicare a reformei •agrare,
98

99

Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 4, fila 14.

Pămîntul cumpărat în 1919 de către locuitorii din Săucani în hotarul sa-

tului Sălişte de Pomezău, era în momentul aplicării reformei agrare din 1921, int~bulat tot pe foştii proprietari. (Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., dosar 4,
fila 26).
100
Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 13, fila 2.
101
_
Teodor Ciumpe vînduse, la rîndul său, la preţ de speculă, pămîntul cumparat, unui număr de 134 de ţărani din Răbăgani. (Arhivele Statului Oradea Fond
J.M.B., Dosar 4, filele 1, 23, 24, 26).,
'
102
Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 4, fila 29.
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doar 130 iugăre 261 stînjeni, restul fiind pădure (106 iugăre 1 594 stînjeni) casă de locuit cu curte şi grădină (3 iugăre) drumuri şi şanţuri
(2 iugăre 1 009 stînjeni), pîraie (4 iugăre 473 stînjeni). Pe lingă aceasta,
moşierul Toth a profitat de faptul că din cele 130 iugăre 261 stînjeni
cultivabile vînduse, în noiembrie 1918, unui număr de 15 săteni din
Săucani, o suprafa\ă de 31 iugăre 510 stînjeni, reuşind acum, ca proprietar de fapt al unei suprafeţe cultivabile de numai 98 iugăre 1 351
:;tînjeni „să demonstreze cu martori" organelor de expropriere că îşi
cultivă singur pămîntul şi că, în felul acesta, imobilele sale nu cad sub
expropriere 103 .
La 5 ianuarie ,1923 delegaţii sătenilor din Albeşti (comună cu 116 fumuri şi 168 capi de familie), Dimitrie Tanca şi Nicolae Cionca solicită,
cu hotărîre, ca cei îndreptăţiţi „să fie colonizaţi de prefectură în jurul
Oradiei Mari••, sau să fie împroprietăriţi cu o suprafaţă de 124 iugăre
1 034 stînjeni, aflată în coproprietatea lui Ritter Bertha şi Kohu Lupu.
De asemenea, cer să se dea comunei lor, lipsită de pădW"e, fie „pădurea
din hotarul comunei Sitani şi Lunca Sprie, plasa Ceica, ce formează
proprietatea lui Izidor Szitanyi, fie ,pădurea ••Fîntîna Fagului•> din hotarul comunei Dobreşti", iar ca păşune „locul numit «Butani►►, ce formează proprietatea contelui Zichy, în comuna Zece Hotare", din plasa
Aleşd, pe care „l-au păşunat circa 20 de ani pînă în 1920" 104 • Reprezentanţii Comisiei de ocol Beiuş decid, însă, că proprietatea Ritter-Lupu
este neexpropriabilă, căci înainte de 1 Decembrie 1918 fusese parcelată şi
vîndută unor ţărani mai înstăriţi din Albeşti şi Vărăşeni. La 8 ianuarie
1923 ţăranii se adună, prin „bătaia tobei'", la primăria din Albeşti şi
hotărăsc să apeleze la Comisia judeţeană hotărîrea Comisiei de ocol Beiuş, dată în 5 ianuarie acelaşi an, pretinzînd să le fie arătat „contractul
de vînzare a pămîntului arător din hotarul (comunei) Albeşti" 105 • La
6 februarie 1923 apelul 1or este, însă, respins, pe motiv că „delegaţii
sătenilor nu se prezintă ca să-şi susţie apelul şi să producă probele necesare" 106 •
103
Pămîntul lui Ladislau Toth e scutit de expropriere prin hotărîrea Comisiei
de ocol Beiuş, numărul 80/31 decembrie 1922. confirmată de hotărîrea Comitetului
Agrar nr. 143/3 martie 1924. Direcţiunea Reformei Agrare Cluj, căreia ţăranii ii
trimiseseră încă din 10 ianuarie 1924 apelul destinat Comitetului Agrar, întîrziase
înaintarea documentelor pînă la 26 iulie 1923, dată la care termenul acţiunii de apel
expirase.
(Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 4, fila 29; Dosar 9, filele
1, 2, 13).
104
Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 3, fila 5.
105 Apelul înaintat Comisiei judeţene de expropriere era semnat de sătenii Vasile Laza, Gheorghe Trip, Petru Cionca, Dumitru Bidilean, Vasile Mihuţa, Ioon Hele,
Ioan Cionca, Floare Trip, Ana Cionca, Vasile Bălai, Pantiş Zaharie, Petru Mugur.
(Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosiar 3, fila 13).
106
Abia la 25 noiembrie ţăranii din Albeşti şi Vărăşani, care cumpăraseră pă
mîntul coproprietarilor Ritter şi Lupu, prezintă autorităţilor contractele de vînz.arecumpărare, încheiate la 5 ianuarie 1917, fără înscrierea intabulării. Comisia de ocol
Beiuş aprobă acele vînzări abia la 27 ianuarie 1924, prin hotărîrea nr. 216.
(Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 3, fila 18).
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Peste aproape doi ani, în noiembrie 1924, ţăranii din Albeşti şi
la care se raliau şi cei din Hidiş, îndreptăţiţi la împroprietă
rire - invalizii de război şi foştii voluntari în armata română, aleg
dintre ei o delegaţie pe care o trimit de astă dată direct la prefectură
cu o „petiţie-protest".
Rememorînd faptele ce se „întorseseră" împotriva lor „în acea petiţie ei se ridicau împotriva felului în care organele de aplicare a reformei agrare, autorităţile comunale şi de plasă, i-au amăgit cu vorba, refuzîndu-le cererea de a fi împroprietăriţi sau, ,,dacă aceasta nu era posibil, de a fi colonizaţi în şesurile roditoare ale plasei Salonta, aşa după
cum li s-a promis" 107 • Petiţia lor se încheia cu o serie de 1 întrebări,
adresate prefecturii din care rezultă abuzurile săvîrşite de către organele de împroprietărire şi care vizau direct starea materială a îndreptăţiţilor. Se observă, astfel, că funcţionarii răspunzători au falsificat
tabelul cu îndreptăţiţii la împroprietărire în satele menţionate, că aceleaşi organe refuzau cu obstinare să fa.că propuneri spre aprobare a
colonizării unora dintre indreptăţiţi1° 8 şi că proprietăţile moşierului din
hotarul comunei Răbăgani, Ladislau Toth, au fost scutite de expropriere.
„Unde e tabloul invalizilor, voluntarilor şi a celor lipsiţi de pămînt
din susnumitele comune ,pe care l-a trimis agronomul din Beiuş consilierului agricol din Oradea Mare, cu nr. 366, 1a 15 septembrie 1924",
întrebau ţăranii, şi mai departe: ,,pe ce bază Toth Laszlo beneficiază
de 500 holde, cîtă vreme în comună (Răbăgani, n.n.) sunt atîţia îndreptăţiţi şi nesatisfăcuţi" 109 • Insuşi Consilieratul A,grico1 Bihor, presat de
intervenţiile ţăranilor, a cerut, la 7 martie 1924, (adresa nr. 371) Comisiei de ocol Beiuş să reia în discuţie posibilitatea exproprierii proprietăţii lui Ladislau Toth din Răbăgani, avînd în vedere faptul că „regiunea este de deal, unde este absolută lipsă de pămînt" 110 • Consilieratul
solicitase, aproape concomitent, Comisiei judeţene de expropriere „aplicarea punctului 9 111 din RJ(eformă) A'(grară) pentru Toth Ladislau" 112 •
Incurajaţi şi de intervenţia consilieratului, dar mai ales de presă
şi în special de publicaţia „Tribuna", în care îşi găsesc locul numeroase
materiale privind efectuarea împroprietăririi şi a nedreptăţilor comise
cu acea ocazie, ţăranii din Coşdeni şi Albeşti, se adresau, prin delegatii
Răbăgani,

107

Tribuna, 1924, nr. 46, 20 noiembrie, p. 5.
In cazul comunelor Albeşti şi Răbăgani trebuie să menţionăm faptul că
ţăranii se arătau hotărîţi să accepte „strămutarea" inevitabilă în caz de colonizare,
10

~

gest care
100

dovedeşte situaţia

lor

materială

deosebit de

precară.

Tribuna, 1924, nr. 460, 20 noiembrie, p. 2.
110
Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 9. fila 19.
l1l In articolul 9 al legii din 30 iulie 1921 se arată: ,,Comitetul Agrar poate
aproba exproprierea sub 100 iugăre pînă la 50, fără ia dezorganiza gospodăriile mijlocii model", speci~icînd că „dacă proprietarul şi părinţii lui nu se ocupă şi nu

s-_au ocupat cu agricultura, Comitetul Agrar trece cu exproprierea pînă la 10 iugare acolo unde lipseşte pămîntul pentru a fi satisfăcuţi îndreptăţiţii ... "
(C. Hamangiu, op. cit., p. 736)
112
Arhivele Statului Oradea. Fond J.M.B., Dosar 9, fila 19,
15•
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lor Ioan Borod şi respectiv Teodor Puşcaş, la 5 februarie Hl25, din nou
Comisiei de ocol pentru expropriere Beiuş: ,,Vă rog să binevoiţi a proceda la exproprierea moşiei lui Ladislau Toth, domiciliat în comuna
Răbăgani şi care moşie e situată în hotarul comunelor Răbăgani şi Coş
deni, şi totodată a împroprietări pe cei îndreptăţiţi la împroprietărire
în comunele noastre", arătau ţăranii. ,,Cererea ne-o motivăm prin aceea
că Comisia de ocol nu ştiu din ce cauză a trecut cu vederea exproprierea acelei moşii, pe cînd este bineşiiut că nu numai în comunele noastre dar nici în cele vecine nu s-a expropriat nimic, spuneau mai departe petiţionarii. Pe lîngă acestea sunt şi în comunele noastre un număr destul de considerabil care sunt lipsiţi şi îndreptăţiţi" 113 • La 5 mai
1925, Comisia judeţeană, rezistînd parcă tuturor intervenţiilor, reconfirmă scutirea moşiei 'lui Toth de expropriere pe motiv că în acea chestiune, ,,e la mijloc autoritatea lucrului judecat" 114 •
La fel s-a procedat în cazul moşiei văduvei Viora Ciordaş, în întindere de 203 iugăre 1108 stinjeni '(194 iugăre 612 stînjeni cultivabil, 4 iugăre 403 stînjeni neproductiv, 2 iugăre 93 i.Stînjeni „curte cu clădiri
economice" şi 3 iugăre teren irigat) situată tîn hotarele comunelor Sânmartin (196 iugăre 546 stînjeni) şi Pocola (7 iugăre 562 stînjeni). Din
această moşie fusese vîndută o suprafaţă de 39 iugăre 85 stînjeni unui
număr de 9 săteni din Delani (30 iugăre 555 stînjeni) şi lui Ioan Bule
din Sânmartinul de Beiuş i(8 iugăre 1130 stînjeni) 115 • La 27 octombrie
1922 în faţa Comisiei de ocol pentru expropriere Beiuş 116 , sosită la faţa
locului, în comuna Sânmartin, cei doi delegati ai sătenilor, Leucuţa
Ioan şi Frenţ Gavril, cer ca moşia Viorei Ciordaş din hotarul comunei
lor să se exproprieze şi să se împartă între îndreptăţiţi. Avocatul Eugen Nyeki, reprezentantul Viorei Ciordaş, a cerut Comisiei de
ocol pentru expropriere să constate că proprietatea, ,,fiind aşezată în
imediata apropiere a albiei Crişului şi fiind toată pămînt arător să se
declare ca regiune de şes şi în consecinţă suprafaţa pămîntului cultivabil, fiind sub 250 iugăre cadastrale, nu cade sub expropriere"lli. Pentru o argumentare şi mai temeinică el a prezentat un tabel alcătuit 'le
un specialist în materie, cu indicarea altitudinii localităţilor din hotarul
cărora era situată proprietatea Viorei Ciordaş, concluzionînd, pe baza
acestora, că nici una din cotele indicate nu depăşea limita de 200 de
metri, pe care organele agrare o con·siderau corespunzînd zonei de şes.
Acel~i avocat oferă, in numele clientei sale, ,,întrucît sătenii nu ar
fi îndestuiiţi din pămînt expropriat de la Episcopie în hotarul comunei
113
114
115

116

Ibidem, fila 23.
Ibidem, fila 27.
Ibidem, Dosar 11, fila 19.
In componenţa acesteia intrau, în acel timp, Marcel Eleuterescu, preşedinte,

Emilian Enescu, agronom regional, George Ardelean, delegat al Ministerului Agriculturii şi Domeniilor şi Victor Bocu secretar.
(Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 11, fila 19).
117
Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 11, fila 20.
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vîndă (pămint cultivabil, n.n.) celor îndreptăţiţi şi neîndestubună înţelegere, urmărind desigur să capteze şi în acest fel
bunăvoinţa Comisiei de ocol1 18 • Preşedintele acesteia, Marcel Eleuterescu,
impresionat de starea materială precară a ţăranilor din Sânmartin, a
întocmit pe loc şi în scris o aşa-numită „opiniune", în care apreciază
că moşia Viorei Ciordaş este expropriabilă, ca fiind situată în regiune
deluroasă şi cu mulţi îndreptăţiţi. ,,Subsemnatul sunt de părere că regiunea este de deal şi în consecinţă urmează să se exproprieze partea

de 100 iugăre din terenul cultivabil, arată acesta. în calcularea unei regiuni ,de deal sau de -şes, nu trebuie să se ia în considerare
numai hotarul unei comune, ci întreg complexul acelei regiuni, continuă el. 1n speţă, deşi comunelor învecinate Pocola 1şi Delani, considerate
izolat, prin altitudinea ce prezintă ar putea fi calificate ca regiuni de
şes; îm,ă acest şes de fapt nu formează decît o luncă dealungul albiei
Crişului, care în dreptul acestor comune se lărgeşte mai mult <lecit de
obicei, mai jos intrînd far între dealuri, cum de fapt se întîmplă cînd
trece, prin hotarul comunei Barz. De aceea şi legiuitorul vorbeşte de
~•Regiune,► care dă noţiunea ce trebuie să întreacă în ce priveşte întinderea, suprafaţa hotarelor de 2 sau 3 comune, aprecia Eleuteres,::u.
Astfel fiind, sunt de părere că proprietatea din litigiu, aflată aproape
în întregul ei în hotarul comunei Sânmartin, să se considere ca regiune
de deal şi în consecinţă să fie supusă exproprierii, conform dispoziţiu
nilor legii, în ce priveşte exproprierea proprietăţilor aflate 'În regiunile
de deal", încheia ,preşedintele 119 •
Comisia de ocol Beiuş, receptivă mai mult la argumentele lui Nyeki,
a pronunţat, 'la 28 noiembrie 1922, hotărîrea scutirii de expropriere a
moşiei Viorei Cio~daş. Nemulţumiţi de hotărîrea Comisiei de ocol, la
20 noiembrie 1922 ţăranii fac apel la Comisia judeţeană, cerindu-i acesteia să schimbe „o hotărîre j'icnitoare care le atinge în măsura cea mai
mare interesele vitale", atunci cînd consideră, în mod nedrept, ca teren
fertil de şes pămîntul din hotarul lor, constituit numai din „dealuri
rele, cu pămînt nefructifer şi munţi înalţi, unde numai iarba Toşie şi
fericea creşte", şi să exproprieze, din moşia Viorei Oiordaş, o suprafaţă
cultivabilă de 94 iugăre 612 stînjeni. ,,Nu numai 'la noi, arătau apelanţii,
dar nici în plasa întreagă nu poate fi vorba de şesuri. Şesuri sunt la
Oradea Mare şi Tinca în jos, iar nu la noi. Şesurile isunt de la 100 m
altitudine în jos, ba în unele locuri, cum e în şesul unguresc, şi sub
suprafaţa mării, scriau ţăranii în apelul lor. Locul de climat de şes în
hotărîrea amintită (a Comisiei de ocol Beiuş, pe care ţăranii o contestau
n.n.) e Cîmpia Crişului Negru, precum fiecare îşi are cîmpia sa. A~
mult mai uşor l-ar fi putut declina Onorata Comisiune de regiune de
munte, fiind în creierul munţilor, înconjurat din toate părţile de munţi
şi la poalele Bihorului. Cu o astfel de explicare forţată ca aceasta, arăîntrecătoare

118
119

Ibidem.
Ibidem.

https://biblioteca-digitala.ro

Blaga Mihoc

230

20

tau cu amărăciune delegaţii ţăranilor din Sânmartin, s-ar putea declara
orice platou. fie chiar şi peste 1 OOO metri înălţime, de şes . . . Şes e
Bărăganul, iar nu partea muntoasă a Bihorului", spuneau ei în încheiere120.
Cu toate acestea, la 13 decembrie 1922, Comisia judeţeană pentru
expropriere a respins apelul făcut de delegaţii sătenilor din Sânmartin,
spre nemulţumirea Consilieratului agricol Bihor, care, presat de intervenţia ţăranilor, a cerut insistent, la 23 octombrie 1924, Comisiei judeţene exproprierea moşiei din hotarul satelor Sânmartin .şi Pocola. Pentru a întări inten·enţia Consilieratului şi deci a impulsiona rezolvarea
cererii locuitorilor din Sânmartin, locuitorii din Pocola, cărora Comisia
de ocol Beiuş le refuzase, la 15 noiembrie 192:3, cererea exproprierii
sesiilor bisericeşti şi a păşunilor urbariale ale comunei Feneriş, aflate
în hotarul comunei lor, prezintă şi ei, 'la 3 decembrie 1922, prin delegaţii lor Gheorghe Moruţ şi Vasile Ardelean, Comisiei judeţene o petiţie în care solicitau ca cei 74 de îndreptăţiţi din Pocola, a căror nume
era scris într-un tabel anexat şi care posedau suprafeţe intre 0-3 iugăre 1 403 stînjeni, să fie împroprietăriţi cu pămînt din moşia Viorei
Ciordaş, aflată în hotarul satului lor. ,,În comuna noastră sunt 55 de
oameni care ... au cerut în mai multe rînduri exproprierea de pămînt
cuvenit pentru ei ... dar pînă în prezent nu au fost satisfăcuţi ... " ară
tau delegaţii sătenilor. ,,În numele comunei, vă rugăm să binevoiţi a cer-ceta cazul şi să faceţi posibi'lul ca cei îndreptăţiţi să fie satisfăcuţi cu
pilmintul ce prevede legea agrară," spuneau mai departe cei doi dele
gaţi. ,,Intrucit în apropierea comunei noastre nu este alt pămînt expropriabil decît a(l) Dr. Ioan Ciordaş i(soţul decedat al Viorei Ciordaş, n.n.),
din care jumătate ar îndestuli pretenţia comunei noastre, vă rugăm să
binevoiţi a interveni locului în drept pentru satisfacerea dreptului nostru"121_
Comisia judeţeană pentru expropriere Bihor, solicitată din atîtea
direcţii, a procedat, în aprilie 1925, la trimiterea cererilor locuitorilor
din Sânmartin şi Pocola Comitetului Agrar, care însă hotăra, la 26 mai
1925, să menţină scutirea moşiei Viora Ciordaş de expropriere, apreciind
că nu este cazul să se dea „aprobarea cerută ... pentru aplicarea art. 9,
exproprierea fiind definitiv făcută prin hotăr'irea nr. 233/1922 a aceleaşi Comisiuni" (judeţene Bihor, n.n.) 122 •
Poziţia Comitetului Agrar în chestiunile Utigioase dintre ţărani şi
proprietari, pe tema „expropriabilităţii" unor terenuri din hotarul comunelor din jurul Beiuşului sau chiar din Beiuş, n-a descurajat intervenţiHe îndreptăţiţilor la organele locale de aplicare a reformei agrare,
dar mai ales la Consilieratul agricol. Aşa se explică, 'bunăoară, faptul
că, la 22 octombrie 1924, deci aproape concomitent cu intervenţia pe
120

Ibidem.

m Ibidem, fila 37.
122 Ibidem, fila 25.
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care a făcut-o în chestiunea exproprierii moşiei Viorei CioPdaş, Consilierntul Agricol a cerut Comisiei judeţene Bihor să studieze posibilitatea exproprierii a trei „moşii" din Beiuş, aflate în proprietatea lui Vasile Erdely (71 iugăre 414 stînjeni), Teodor Sacota (87 iugăre 1 311 stînjeni) şi Constantin Ignat (40 iugăre). Cazul acesta este transpus, apoi,
Comisiei de ocol Beiuş şi dezbătut de către aceasta abia la 13-H noiembrie 1925. Cu acea ocazie reprezentanţii locuitorilor îndreptăţiţi din
Beiuş, au cerut să se exproprieze, pînă la limita de 10 iugăre, aşa cum
prevedea legea, imobilele proprietarilor amintiţi, ei fiind, unul farmacist
(Vasile Erdely), unul notar (Teodor Sacota), unul tăbăcar (Constantin
Ignat) 123 •
„Proprietatea" lui Vasile Erdely, în întindere totală de 71 iugăre 414
stînjeni, a cărui profesiune de farmacist „este ocupaţiunea lui principală
şi nicicînd nu a avut moşie model, prevăzută de legea agrară", compusă
din arabil (60 iugăre 226 stînjeni), finat (3 iugăre 136 stînjeni), pădure
(7 iugăre 4 stînjeni), curte cu construcţii economice (429 stînjeni) şi un
intravilan (1 219 stînjeni) era solicitată de către locuitorii din Beiuş,
ca locuri de casă, iar celelalte două, a lui Teodor Sacota, de 87 iugăre
1 311 stînjeni, compusă din grădini cu pomi fructiferi {51 iugăre 496
stînjeni), pădure (33 iugăre 1 596 stînjeni) casă cu acarete (1 iugăr 783
stînjeni) şi neproductiv (1 iugăr 36 stînjeni) şi Constantin Ignat, de
40 iugăre, compusă din arător (39 iugăre 745 stînjeni) şi neproductiv
{855 stînjeni), ca loturi de cultură şi păşune 124 • Cu ocazia judecării situaţiei celor 3 „moşii" proprietarii au reuşit, însă, să demonstreze Comisiei de ocol că „moşiile" lor sunt cultivate în mod direct, cu utilajul (maşinile sau vitele) lor, şi să obţină pronunţarea unor sentinţe de scutire de
expropriere. Astfel, bunăoară, Vasile Erdely „a dovedit" că proprietatea
sa este o „economie model" care „întotdeauna a fost lucrată în regie proprie ... , avînd maşini moderne de însămînţat, de tăiat iarba ... vite de
rasă ... , capital în măsură suficientă" 125 , în timp ce ceilalţi doi proprietari
au demonstrat că pămînturile lor au fost cumpărate abia la 28 octombrie
1920, din bani obţinuţi din vînzarea unor „moşteniri familiale". că sunt
cultivate cu mijloace proprii, şi că „acea vînzare nu s-a revizuit în termen de 2 ani de la apariţia legii" 126•
Delegaţii locuitorilor îndreptăţiţi, Augustin Ciavici şi Aurel Căda
riu, au arătat, însă, şi pe bună dreptate, că „Teodor Sacota este funcţionar public, notar cercual în Curăţele ... (că) ocupaţiunea lui principală nu e agricultura şi nu are moşie model" ... iar Constantin Ignat
are ca „ocupaţiune ... principa;lă. . . tăbăcăritul, fiind tăbăcar de profesie" şi că la pronunţarea hotărîrii ar trebui să se ia în considerare faptul că cererile de împroprietărire sunt multe şi îndreptăţiţii nu au pri123

124
125

126

Ibidem, Dosar 17, filele 1-24; Dosar 18, filele 1-31.
Ibidem, Dosar 17, fila 24 ;Dosar 18, fila 4-5.
Ibidem, filele 2, 24.
Ibidem.
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mit pină în prezent cota legală „ba mulţi dintre ei nu au primit nimic"
1 ·,( s.n. ) -'.
Desigur că intervenţiile ţăranilor pentru extinderea exproprierii aveau
cauze adinci, rezidind în primul rind în starea materială grea a ţărănimii
de pe valea Crişului Negru. Aşa, de exemplu, într-un „memoriu
recapitulativ 1', din 11 februarie 1923, redactat, după cum se poate constata de către un cunoscător al situaţiei ţăranilor, în numele acestora,
şi dat publicităţii 128 , în cuvinte emoţionante, într-un stil aproape literar, este evocată situaţia materială grea a ţăranilor lipsiţi de pămînt
din zona Beiuşului, şi „asupriţi de cel mai mare proprietar de pămînt.
Episcopia greco-catolică". Autorul memoriului menţionează că domeniile
episcopiilor greco şi romano-catolică, ee ocupă spaţiul vast dintre Oradea şi Vaşcău, au fost întotdeauna „o plagă pentru ţăranii români din
Bihor ... , un izvor nesecat de suferinţe pentru plugarii noştri. Satele
noastre, ascunse în creierii munţilor acoperiţi cu păduri seculare, erau
iobagele acestor feudali care n-au dat niciodată, dar au luat întotdeauna
totul", se spunea în memoriu. Este trecut apoi în revistă întregul şir
de obligaţii şi „apăsări" ce se revărsau asupra ţăranilor ... Din pragul
porţii ieşai în <<moşioara,► stăpînului, care, ajutat de stăpînirea apusă
te amenda cu sume grele! Smeura şi ciupericile putrezeau în pădure,
ic:ir tu iobag osîndit la mălai nu te puteai hrăni cu mana cerului. în
faţa casei era pădurea Curţii iar tu n-aveai o aşchie cu care să-ţi încăl
zeşti copiii ce-ţi piereau de foame şi de frig. Nu te puteai hrăni nici
cu peşte, apa era doar a domeniului, o fiară sălbatică nu puteai vina
căci te pedepsea stăpînul. Nici drumul nu era al nostru; trebuia să plă
tim doar vamă pişpecului" 129 • Aceste opresiuni economice, extinse pe o
lungă perioadă de timp, au avut şi efecte culturale păgubitoare, ce nu
au putut fi contracarate de străduinţele binevoitoare de mecenaţi, ale
unor episcopi ca Samuil Vulcan şi Mihail Pavel, ctitori de aşezăminte
culturale şi de caritate. ,,Aşa am trăit veacuri de-a rîndul, umiliţi, prigoniţi şi îngropaţi în coşciug făcut din scinduri furate şi în pămînt ce
nu era al nostru",, se scria în memoriu: ,,Ne-a rămas doar sufletul care
nu ni l-au putut răpi ... Am răbdat cu încrederea în biruinţa dreptăţii,
aşteptînd izbăvirea neamului, ce ne va aduce dezrobirea sufletelor obidite ... Lumina învăţăturii n-a pătruns la noi; eram săraci să ridicăm
şcoli. N-aveam nici măcar lemne din care să le facem, iar curţile boiereşti n-aveau nici un interes.. . Neam de păstori, nu puteam prăşi
nici vite, căci păşunile erau a'le domniei, care ne exploata. Aceasta era
«Golgota►► plugarilor din Bihor", se menţiona în memoriu. Condiţia
127

Teodor Sacota a arătat, referindu-se la cererea reprezentanţilor celor în-

dreptăţiţi, că în perioada decembrie 1918 martie 1919 s-a refugiat din Criştior,
unde funcţiona ca notar, în Hălmagiu, şi că ,,în timpul refugiului aceste bande revoluţionare i-au devastat toate averea mobilă şi imobilă, răminînd fără nimica".

(Arhivele Statului Oradea, Fond J.M.B., Dosar 18, fila 2).
Beiuşul, 1923, ni'. 5, 11 februarie 1923, p. 2.

128
129

Ibidem.
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materială precară, mizeria la care erau expuşi ţăranii, şi-au găsit mîngîierea în „izbăvirea neamului sfinţită cu sîngele lor 800 OOO mucemc1
morţi pentru a ne pune stăpîni pe vatra strămoşească", adică în legea,
care ,împroprietăreşte plugarul pe pămîntul muncit de el", lege căreia
i se ~pun „curţile deznădăjduite de ziua cea mare a dreptăţii", profitînd
de în tîrzierea împroprietăririi" pentru a vinde şi exploata din greu tot
ceea ce mai pot valorifica pentru a-şi spori bogăţiile". Tocmai de aceea,
era absolut necesar ca pînă la împroprietărire de la începerea exproprierii, proprietarii să nu aibă dreptul de liberă dispunere asupra acelor
„moşioare" ci „ei trebuiesc consideraţi ca simpli administratori pînă le
va prelua statul ... Altfel ne trezim într-o bună zi că statele vor fi
împroprietărite cu păduri fără lemne" 130 •
Pentru evitarea acestei situaţii deputatul de Beiuş în parlament,
C. Banu, era rugat „să-şi pună în cumpănă toată autoritatea pentru a
împiedica ca această devastare a pădurilor exploatate de către străini
în favoarea episcopiilor şi spre paguba nemăsurat de mare a satelor" 131 •
In relitate, însă, după exproprierea hotărîtă de comisii1e de ocol pînă
la judecarea apelurilor, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor aprobac;e
episcopiilor romano şi greco-c'.ltolică, dreptul de a exploata materialul
lemnos din masivele păduroase ce căzuseră în incidenţa exproprierii.
Ţăranii au intervenit în lunile martie-aprilie 1923 la „senatorul"
Gavril Cosma, rugindu-l să ceară Ministerului agriculturii ca să ordone
„fără amînare şi de urgenţă oprirea exploatării din pădurile latifundiare
episcopeşti şi capitulare, atît romano, cit şi greco-catolice unite din
ţinuturile amintite (Beiuş, Ceica, Tinca, n.n.) vîndute după promulgarea
legii", şi să dispună „revizuirea şi controlarea actelor de vînzare" 132 •
Nesatisfăcuţi de procedura în cauză a senatoruilui Gavril Cosma, ţăranii
se adresau, în 6 mai 1923, ,,pe calea publicităţii", către ministrul agriculturii şi domeniilor cu o „scrisoare deschisă" în care se definesc cu
pregnanţă motivele generale ale nemulţumirilor ţărăneşti. După ce înşirau suferinţele cauzate de lipsa pămîntului pe care-l deţineau aproape
în exclusivitate episcopiile, ţăranii arătau, referitor la starea lucrărilor
de împroprietărire cu păduri şi păşuni,, următoarele: ,,Umilirile noastre
fără de sfîrşit încă nu s-au curmat. în al patrulea an de la dezrobirea
noastră naţională noi încă tot gemem în lanţurile iobăgiei economice.
Nu suntem încă stăpînii moşiei strămoşilor noştri, ci tot slugile marilor
proprietari, care neîmpăcaţi cu dreptatea românească a legii de împroprietărire, deţin încă moşiile expropriate, pe care 'le devastează netulburaţi. Păduri întregi dispar ca prin farmec urmînd ca nouă să ne deie
doar coastele pleşuve ale munţilor. Cu pumnii încleştaţi privim
cum stăpînii ... , nădăjduind înzădărnicirea reformei agrare, stîrpesc
pădurile din gura satelor noastre sărace. Nu le ajung milioanele primite
130
131
132

Ibidem.
Ibidem, nr. 6, 18 februarie 1923, p. 2.
Ibidem, nri. 13, 8 aprilie 1923, p. 2.
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ca subvenţie din visteria „statului", nice fantasticele venite de alte milioane stoarse din pădurile vîndute pînă acuma. Nu! Obişnuiţi cu cîşti
guri tot mai mari ei vor tot mai mult, ei ne pustiesc avutul, care după
lege este deja al nostru. Zicînd că răresc pădurile ei ni le stîrpesc. Se
vînd cu, şi fără lege, păduri noi, dar nu sătenilor ci oamenilor străini
de durerile noastre ... Ne sîngerează inima Dle Ministru, arătau ţăranii,
cînd cutreerînd codrii vedem jalea ce va copleşi mîine sufletele copiilor noştri. 1n lipsa de pămînt arător, noi trăim din prăşirea vitelor, care
pînă acum păşteau pe bani scumpi, peste vară, în munţii care formau
proprietatea Episcopiilor greco şi romano-catolică. Şi doamne greu ne
era traiul. Se apropie acum vremea cînd trebuie să facem îngrijire de
păşunea de v.ară. Ni se pune, deci, întrebarea cui ne adresăm: statului
sau tot stăpînilor ... de care suntem sătui ... Am învăţat de la părinţii
noştri să cinstim legea. Dar vrem să o cinstească toţi care trăiesc sub
oblăduirea ei ... Opriţi aceste pustiiri, pedepsind fără milă pe cei ce-şi
bat joc de noi! Rugăm guvernul să trimită delegaţii săi pentru dezvelirea adevărului şi alinarea suferinţelor noastre. S-a umplut paharul
amărăciunii; nu mai putem răbda" 133 • Această stare de lucru prezentată
de memoriul ţăranilor a motivat probabil şi ordonanţele guvernamentale nr. 1237 şi 3844 din 1923 prin care au fost interzise exploatările
materialului lemnos din pădurile a căror expropriere a rămas definitivă
prin hotărîrea Comisiei judeţene de expropriere, permiţîndu-se orice
alte exploatări numai pe baza autorizaţiei organelor silvice, şi interzicîndu-se ridicarea din pădure a materialului exploatat după 1 octombrie 1922 134 • Ordonanţele precizau că orice tăiere de pădure trebuie
să fie însoţită în mod proporţional de o imediată reîmpădurire, permiţîndu-se, totuşi, tăierea copacilor de lingă şosele. In felul acesta Episcopiile catolică şi greco-catolică erau avantajate căci „după ce au strîns
milioane din devastarea pădurilor li se dă prilej să mai strîngă alte
milioane din marginile pădurilor care se întind pe lingă drumuri, în
lungime de mii de kilometri" 135 • Ba mai mult, la 23 iunie 1923 Casa
pădurilor de pe lingă Ministerul agriculturii, la cererea Episcopiei
greco-catolice din Oradea, aprobă, pentru aceasta,, exploatarea, pe lingă
100 iugăre de pămînt arabil (şi 700 iugăre pădure pentru trebuinţe de
lemne de foc), a încă 469 iugăre de pădure, ce urma a fi transformată
în păşune, din satele Şoimi (65 iugăre 100 stînjeni), Tărcăiţa (74 iugăre
299 stînjeni), Şoimuş-Petreasa (9 iugăre 500 stinjeni), Burda (96 iugăre
200 stînjeni), Cresuia (35 iugăre), Budureasa (185 iugăre, dispusă în
două „parchete" de 135 şi respectiv 50 iugăre) şi Ferice (4 iugăre 900
stînjeni), în timp ce pădurile episcopieL, din Sohodol, Finiş, Sudrigiu,
Pietroasa erau arendate unor firme particulare, de la care aceasta primea anual enorme cantităţi de material lemnos, pe care apoi le putea
133
134

13 ~

Ibidem, nr. 16-17, 6 mai 1923, p. 1.
Ibidem.
Ibidem.
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valorifica 1 36 • Această situaţie este deosebit de bine caracterizată în
„scrisoarea - deschisă" adresată în octombrie 1923 de locuitorii satelor
din jurul Beiuşului generalului Traian Moşoiu, preşedintele organizaţiei
liberale din Bihor. ,,Reforma agrară, spuneau aceştia, nu se aplică decît
de mîntuială şi cu multe abuzuri. Pădurile scapătă pe mîinile speculanţilor, iar satele n-au nici lemne de foc. Potlogăriile nu se mai curmă,
bacşişul e obligator din voia conducerii " 137 •
1n toamna anului 1923 (perioada septembrie-octombrie) în părţile
Beiuşului şi Vaşcăului au avut loc mai multe „adunări poporale" în
care s-a protestat ,,,împotriva felului cum se aplică legea" (de rmormă
agrară, n.n.). ,,Nu trebuie aşteptat să izbucnească nemulţumirile, fiind
că cu greu se vor potoli şi nu trebuie să se uite că valoarea legii ,atîrnă
de modul de aplicare al ei",recomandau autorităţile locale politicienilor
din Bihor, îngrijorate de frămîntările poporului 138 .
Nerezolvarea problemei colonizării, pe care o cereau cu insistenţă
unii dintre locuitorii satelor de munte, face ca o mulţime de ţărani
săraci „să pornească şi astăzi cu desagii în spinare pentru a-~i agonisi
mălaiul pentru familie", în timp ce rezervele de stat erau arendate diferitelor societăţi particulare (Motocultura, Terra) la preţuri mici, care
apoi le subarendau la preţuri mult mai mari ţăranilor plugari 139 • Nu
întîmplător în şedinţa Comitetului administrativ judeţean, din 30 ianuarie 1924, unul dintre senatori, afirmînd, în cunoştinţă de C'auză, că „multor mari proprietari li s-au scutit (teritorii întinse de expropriere n.n.),
s-au lăsat păşuni şi păduri mult mai mari <lecit le îngăduie Reforma
agrară", cerea să se intervină la guvern pentru revizuirea tuturor exproprierilor, uşile temniţei să fie larg deschise pentru cei nevinovaţi" 140 •
Se consideră, însă, că abuzurile se datoresc în primul rînd nu guvernului ci organelor de aplicare a legii. Ele acţioneau cu multă încetineală,
iar cîteodată, prin interpretarea mecanică a unor dispoziţii, păgubeau
pe ţăranii împroprietăriţi. Aşa s-a întîmplat în 15 iulie 1924 cînd preşedintele Comisiei de oco'l pentru împroprietărire Beiuş, Papadopol, a
dispus oprirea cultivării loturilor atribute ţăranilor îndreptăţiţi din satele plasei Beiuş, şi folosite, ca de altfel peste tot, pînă la debitarea
definitivă, în arendă forţată, pe motiv că organele de aplicare a
reformei agrare trebuie să „fixeze lotul tip şi (apoi) să execute împroprietărirea"111. Cum pînă la sfîrşitul lunii august încă nu se fixase lotul
Episcopia ceruse, fără succes şi aprobarea exploatării unei păduri de 141
iugăre
în
t:iotarul comunei Finiş (Beiuşul, 1923, nr. 30, 5 august, p. 1).
137
Beiuşul, 1923, nr. 41, 21 octombrie, p. 1.
1311
Ibidem, 1923, nr,. 48, 8 decembrie, p. 3 .
139
•.
Prin decizia 269/1923 a Direcţiei Generale din Cluj a Ministerului Agriculturu s-a ord<;>nat ca rezervele de pămînt rămase după satisfacerea îndreptăţiţilor
,,_să nu se ':Ila1 a:ende~ particularilor (ca societăţile „Motocultura" şi „Terra")" ci să
fie d~~e „m primul rmd obştilor, formate din plugari" (Beiuşul, 1924, nr. 12-13,
6 aprihe, p. 4).
140
Beiuşul, 1924, nr. 4, 3 februarie, p. 5.
ui Ibidem, nn 29, 31 august, p. 4.
136
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tip, ţăranii vizaţi nu puteau efectua semănăturile de toamnă. De aceea,
la 31 august 1924 ei cereau, printr-o „somaţie publică" adresată
lui Papadopol, dreptul lor legal de a-şi cultiva loturile folosite în
arendă forţată, cu care urmau să fie împroprietăriţi defintiv. ,.Te întrebăm decis, se spunea în „somaţia" către Papadopol, pină cînd îţi vei
mai bate joc de răbdarea ţăranului din Beiuş? Cînd te vei hotărî odată
să convoci comisia (pentru stabilirea suprafeţei lotului tip, n.n.) ... Ce
fel de judecător eşti Dta, care nu ai milă de ţăranul necăjit şi nesocoteşti legea., prin ce produci aici nemulţumire, prin felul cum înţelegi să
execuţi reforma?" 142
Cu toate insistenţele sătenilor pe care politicienii demagogi le exploatau în folosul lor, fixarea lotului tip de către Comisia de ocol
Beiuş a întîrziat pînă 1a începutul lunii noiembrie 1924, aşa incit „toţi
(cei) cu drept de împroprietărire au rămas fără un bob de griu semă
nat"143. Peste 600 de iugăre expropriate în plasa Beiuş au rămas neînsămînţate; pe lingă aceasta, în primele luni ale anului 1925, neţinînd
cont de sentinţa judecătorească, Ministerul agriculturii dispune ca Episcopiei greco-catolice să i se restituie 96 de iugăre din pămîntul expropriat în hotarul Beiuşului şi atribuit unui număr de 40 de îndreptăţiţi,
necesare „pentru o şcoală de cintăreţi bisericeşti" 144 • La aceasta se mai
adaugă şi faptul că exploatările pădurilor de către firmele cărora, în mod
ilegal li se vînduse de către episcopie, în ultimii ani, acest drept, continuau, în ciuda protestelor vehemente ale ţăranilor, exprimate fie în mod
direct oficialităţii, fie pe cale publicitară. ,.Pînă la înfăptuirea Reformei
agrare vor mai trece ani, în schimb pădurile se răresc, munţii rămîn
pleşuvi şi ţăranii fără păduri" scria, la sfirşitul lui septembrie 192-1, un
colaborator al ziarului „Beiuşul". ,,Priviţi gările şi haltele de pe valea
Crişului Negru şi Repede, priviţi la mormanele de lemne şi sufletul vi
se va strînge de durere. Fieştecare gară şi aproape fieştecare haltă îşi are
firma ei; de binele ţării şi viitorul neamului românesc nu-şi bat capul,
continuă autorul. Şi e dureros din cale afară că tocmai după prevederile
şi restricţiunile legii agrare răsar firme de exploatare ca ciupercile în
toate părţile unde numai se zăreşte frunză verde în pădure. Sunt unele
firme cu drepturi cîştigate, dar şi aceste în cele mai multe cazuri lucrează înafară de lege, tăind păduri care ar trebui exploatate numai prin
anii 1926, 1927, căci controlul e slab şi astfel legea e eludată cu desă
vîrşire, ·continuă mai departe colaboratorul. Suntem lăsaţi pradă tuturor
jefuitorilor pe care îi ocrotim în incapabilitatea şi inconştiinţa noastră ...
Astfel, tu, bihoreanule, poţi aştepta pînă cînd vei ajunge să ţi se facă
dreptate ... A intrat securea în pădure pe toate căile, mai mult în mod
ilegal <lecit legal ... pădurile sînt lăsate pradă tuturor celor ce vreau
să se îmbogăţească şi pe noi să ne sărăcească. De aceea,, spunea în înche142
143

Ibidem.
Ibidem.

144 In scurtă vreme, sub presiunea îndreptăţiţilor
va fi revocat. (Beiuşul, 1925, nr. 10, 16 martie, p. 3).
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iere colaboratorul, e un strigăt de durere adresat tuturor care sunt chemaţi să ne apere avutul naţional" 1 • 1 ii.
Nemulţumirile ţăranilor, cauzate de lipsa de pămînt cultivabil ş1 mdeosebi de lipsa păşunilor, erau potenţate de menţinerea anacronică a
unor privilegii ale Domeniului episcopesc greco-catolic, cum ar fi
dreptul exclusiv de a pescui prin rîurile ce treceau peste pămînturile
episcopiei. In această situaţie, cei mai nemulţumiţi erau îndeosebi locuitorii din Pocola, Drăgăneşti, Ţigăneşti, Şebiş opriţi de la pescuit prin
privilegiul anacronic al exclusivităţii, ce şi-l menţinea încă Episcopia greco-catolică. Să adăugăm apoi şi o altă nemulţumire a locuitorilor din satele de munte, rezultată dintr-o măsură de bună intenţie luată
de autorităţi tocmai în vederea aplicării lucrărilor de expropriere şi
împroprietărire şi anume aceea de înterzicere a exploatării lemnului de
către întreprinderile forestiere din pădurile ce urmau să devină proprietăţi ale comunelor. Măsura menită în sine să ocrotească, pe seama comunelor, patrimoniul forestier, avea ca urmare directă închiderea unor
exploatări ce angajau numeroase braţe de muncă ţărăneşti, cărora le
asigurau, în ciuda remuneraţiei scăzute, totuşi, importante venituri. Sistarea exploatării îi transforma pe lucrătorii forestieri în şomeri, şi în
această situaţie erau un număr important de ţărani lipsiţi de pămînt din
satele aflate la poalele munţilor 146 • Această stare de lucruri, grevată pe
fondul întîrzierii împroprietăririi, contribuia la înrăutăţirea vieţii maselor de ţărani săraci. In ciuda declaraţiilor guvernamentale ce arătau că
împroprietărirea se găseşte într-un stadiu avansat, în Bihor, aceasta se
găsea într-o fază de stagnare şi în 1927, chiar dacă publicaţia orădeană
de propagandă „Cuvîntul plugarului" îşi informa, la 4 septembrie 1927,
cititorii că „una din principalele datorii ce o are e să înceapă serios
lupta pentru terminarea cit mai degrabă a împroprietăririi în Bihor, căci
nici într-un judeţ din ţară lucrările împroprietăririlor nu sunt aşa de
înapoiate ca în acest judeţ, bîntuit de rele" 147 . Cortegiul unor abuzuri şi
nedreptăţi săvîrşite de cei puşi să împroprietărească pe ţărani este surprins cu vervă tranşantă şi irecuzabilă, în cîteva articole publicate în
„Societatea de mîine" de către Ion Clopoţel. Realităţile pe care acesta
le descrie au fost surprinse din constatări directe, făcute cu ocazia unei
anchete întreprinse de către el în zona muntoasă a Bihorului, în plasele
Beiuş şi Vaşcău. El constata, astfel, că aplicarea reformei agrare în Bihor a însemnat „o vastă şi nereuşită panama, o minciună, o calculată
înşelare, o neobrăzată speculaţie" 148 • Şirul etichetărilor aspre cuprind în
sfera lor „opera convergentă" a funcţionarilor superiori sau inferiori
1

Beiuşul, 1924, nr. 34-35, 21 septembrie, p. 1.
In felul acesta, în acele părţi „şomajul începe a fi o noţiune cunoscută, iar
în multe case pîinea lipseşte de pe masă. Veselia a pierit şi ii ia locul mizeria şi
145
14

G

lipsai. Autorităţile noastre să bage seamă; foamea e un sfetnic rău, scria un corespondent al zi,arului „Beiuşul" (Beiuşul, 1921, nr. 2, 8 iunie, p. 2).
147
Tribuna, 1927, nr. 37, 11 septembrie, p. 1.
m Apud Tribuna, 1927, nr. 39, 25 septembrie, p. 2.
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corupţi, puşi să vegheze la aplicarea legii, dar porniţi, cîteodată, pe cîşti
guri necinstite. oelncrezută în mîini necinstite, reforma agrară în Bihor a
fost complet compromisă, mistificată, falsificată voit, ca nimeni să nu o
poată deslega o serie de ani, fiind aceste pămînturi o vacă de muls a
agronomilor, consilierilor agricoli, inspectorilor şi protejaţilor lor superiori", declară cu vehemenţă Ion Clopoţel. Rezultatul acestei „corupţii
de malefică coaliţie", influenţat şi de procedurile întortocheate ale apelărilor, şi revizuirilor nesfîrştie, a făcut ca de multe ori să se schimbe
destinaţia loturilor, iar ţăranii să fie „dişmuiţL, puşi pe drumuri, ameninţaţi că vor fi alungaţi de pe aceste terenuri" creîndu-li-se o stare de totală nesiguranţă de către înşişi cei chemaţi de atribuţie să împartă dreptatea. ,,Starea de ex-lex, de tărăgănare la infinit a înfăptuirii, dă ocazii
nesfîrşite funcţionarilor incorecţi să stoarcă beneficii lăturalnice pentru
L'i. Lanţul întreg al fărădelegilor exasperează buna, blinda, resemnata
populaţie bihoreană pină la fruntaşii săi, intelectualii, care se văd neputincioşi în faţa acestor paraziţi stipendiaţi, omnipotenţi şi permanenţi
ai nenorocitei reforme agrare" scrie Ion Clopoţel1 49 • Scrisul său ca reprezentant al ziaristicii româneşti de stinga din acel timp, dincolo de anumite exagerări sau generalizări a unor cazuri destul de numeroase de
altfel, are, în finalitatea sa,, în această chestiune o intenţie umanitarobştească150. Ancheta întreprinsă, urmată de demascarea prin presă a
ilegalităţilor ,a contribuit la darea în vileag a citorva dintre agronomii
hrăpăreţi, jefuitori ai îndreptăţiţilor, intre care şi agronomul Regiunii
agricole Beiuş-Vaşcău, Radovan, în buzunarul căruia, prin înşelarea ţă
ranilor, intraseră 250 OOO iei1 51 . Dispoziţia Consilierului agricol din Bihor,
ca începind cu toamna lui 1927 toate rezervele de stat rămase după
împroprietărirea sătenilor să fie arendate numai prin licitaţie publică,
limita accesul la pămînt al ţăranilor săraci, provocind „mare nelinişte"
în satele din jurul Beiuşului1 52 . în acelaşi timp mulţi dintre cei înscrişi
la început în tabelele de îndreptăţiţi şi cărora li se şi arendase de cîţiva
ani loturile cuvenite, prin revizuirile repetate au fost excluşi. Aceştia, în
1nţelegere cu cei ce ceruseră încă din anii precedenţi colonizarea în alte
zone mai fertile, îşi înteţeau treptat intervenţiile petiţionare la prefectură. Semnificativă în acest sens este petiţia colectivă înaintată prefecturii la 7 martie 1927, în numele „îndreptăţiţilor la colonizare din plasele
Beiuş, Ceica şi Vaşcău" 153 . In acea petiţie, în care se demascau „apucă11 1
!

Ibidem, p. 1.
i:,o Cu toate că poziţia ziaristului Ion Clopoţel în problPma aplicării reformei
agrare din Bihor a atvut un mare răsunet, în toamna anului 1927 autorităţile au
dispus ca Arhiepiscopia Romano-catolică din Bucureşti să fie împroprietărită în Bihor cu o suprafaţă cultivabilă de 400 iugăre, iar Episcopiei romano~atolice din
Oradea să i se retrocedeze 6 OOO de iugăre din fostele sale proprietăţi.
(Tribuna, 1929, nr. 49, 5 decembrie, p. 1).
151
Tribuna, 1927, nr. 39, 25 septembrie, p. 2.
1 2
~ Foaia plugarului, 1927, nr. 1, 4 septembrie, p. 3.
153
Tribuna, 1927, nr. 39, 25 septembrie, p. 2.
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oficiali ai reformei agrare" se cereau, între all0le,

următoarele:

1. revizuirea „tablourilor îndreptăţiţilor la colonizare, spre a fi trecei ce fără motiv au fost şterşi sau omişi";
2. împărţirea loturilor „prevăzute în lege, în întregime, şi tuturor
celor îndreptăţiţi, din toate comunele";
3. o cercetare la „faţa locului", pentru a se constata cît pămîn t a
fost dat pentru colonizare, cît şi cui s-a împărţit şi dacă cei care au
primit sunt toţi „îndreptăţiţi a fi colonizaţi";
4. la anchetă să ia parte şi pretorii de plasă, întrucît ţăranii nu mai
au încredere în organele agrare „care ne-au exploatat buna credinţă,
ne-au luat banii, dar nu ne-au dat nimic".
In încheiere, trecînd la relatarea unor fapte mai mai concrete, ţăranii
cereau soluţionarea unui denunţ de-al lor mai vechi către jandarmeria
din Beiuş, în care arătaseră că un oarecare Florian Popescu,, ,,de origine
regăţean", înşelase pe mai mulţi ţărani din satele de pe lingă Beiuş, luîndu-le mari sume de bani. ,,Domnul prefect şi comandantul companiei de
jandarmi din Beiuş în urma denunţului făcut contra unui individ, Florian
Popescu, vor putea să arate măsurile pentru ca cei îndreptăţiţi de a fi
colonizaţi să nu fie jupuiţi de acel aventurier care cere cîte 2 OOO de lei
de fiecare om, spunînd că numai aşa va primi pămînt?", arătau ţăranii1 54 .
Faptele de genul acestuia erau favorizate în primul rînd de ritmul
incet al lucrărilor de împropriere. Incetineala cu care se aplica împroprietărirea provoacă, aşa cum se exprimă parlamentarul beiuşan Petru E.
Papp, revoltă şi amărăciune în sufletele ţăranilor: ,,53 de sate din jurul
Beiuşului ... aşteaptă cu nerăbdare de ani îndelungi să fie odată împroprietărite pe pămîntul la care au dreptul în baza legii agrare, din Ardeal",
spunea el încă la 16 noiembrie 1926., în parlamentul de la Bucureşti.
„Anii trec şi ţăranii au rămas numai cu o dureroasă iluzie. In sufletul
lor clocoteşte o adîncă revoltă şi faţă de cei ce i-au ameţit cu promisiuni,
dar şi faţă de slujbaşii care n-au fost la înălţimea datoriei", arată Petru
E. Papp155.
Din ordinul lui Argetoianu, la care se făcuseră demersuri necesare,
„revizuirea" cerută de ţărani a fost refuzată pe motiv că „vîlfa" în jurul
unor abuzuri are „mai mult un substrat politic" şi că cei „neîmproprietăriţi dar îndreptăţiţi vor primi loturi din rezervele statului" 156 • Cu toate
acestea Comisia guvernamentală, sosită în aprilie 1929 în „Ţara Moţilor",
•are în vedere şi solicitările făcute de ţăranii din 57 de comune ale plaselor Beiuş şi Vaşcău, hotărînd, pe baza legii din 11 aprilie 1929, să le
împroprietărească cu păşuni şi păduri alpine în teritoriile montane din

cuţi

154
155

Ibidem.
Ibidem.

G ln ciuda acesto, pmm1s1un1 m Biho,, pînă la sfî,şitul lui septembrie 1927
numai pe 20¾ din suprafaţa expmpriată se terminaseră lucrările de impmprictă
rire. (Tribuna, 1927. nr. 39, 25 septembrie, p. 2).
15
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jurul comunei Budureasa, expropriate de la Episcopia greco-catolică 157 .
Suprafaţa totală a terenului expropriat de la Episcopie în această zonă
era de 43 474 iugăre 763 stînjeni. în componenţa acestei suprafeţe intrau
29 iugăre 42 stînjeni fineţe, evaluată la un preţ de despăgubire de 100 lei
iugărul, 8 200 iugăre 543 stînjeni de păşune, evaluată la 400 lei iugărul,
841 iugăre 1 589 stînjeni de pometuri, evaluate la 3 250 lei iugărul, 370
iugăre 200 stînjeni neproductiv şi 34 032 iugăre 1 589 stînjeni de pădure,
.împărţită, în funcţie de vîrstă şi esenţă lemnoasă, în 10 parcele, evaluate
la preţuri între G80-l 1 OOO lei iugărul1 58 •
Pe baza legii din 11 aprilie 1929 159 , la 15 august 1929 s-a hotărit ca
16 770 iugăre 20 stînjeni din totalul suprafeţei expropriate şi defalcate
în 33 de corpuri să fie atribuite, grupat (un corp de păşune uneia sau mai
multor comune), în funcţie de necesităţi, unui număr de 59 de localităţi,
dintre care 57 din judeţul Bihor, 2 din judeţul Turda-Arieş (Scărişoara
,şi Arieşeni) precum urmează:
Suprafaţa atribuită

Denumirea localităţii
căreia 1 s-a atribuit

NT.,
crt~

.

a

o

iugăre

'2

".,,;,

1.
2.

3.

Hinchiriş
Ghighişeni, Măgura,
Valea Neagră de Sus
Scărişoara

4.

Broaşte

5.
6.

Beiuş
Seghişte, Brădet.
Valea Neagră de

7.

Sudrigiu, Rieni,
Cucuceni

8.
9.

Forău

Lazuri de

Budureasa,

Jos

3

Sînmartin
Poienii de Sus
Ferice

I

4

;;

1117

Bihor

Vaşcău

1216
775
420
254

804
284
1266

Bihor
Turda
Bihor
Bihor

Vaşcău
Vaşcău
Vaşcău

1018

1114

Bihor

Vaşcău

fi7(i
438

606
1260

Bihor
Bihor

Vaşcău
Beiuş

1037
498
519

354
858
1523

Bihor
Bihor
Bihor

Beiuş
Beiuş

489

665

Bihor

Beiuş

Pociovelişte, Mizieş,

Teleac

Judeţul

462

Nimăeşti,

Cărbunari,

10.
11.
12.

l

Plasa
stinjeni

Beiuş

Datorită taxelor mari care li se pretind pentru împroprietărirea cu goluri
de munte şi păduri ţăranii din plasele Beiuş şi Vaşcău au solicitat şi obţinut în
1931 ca ei să rămînă pe acele terenuri doar arendaşi ai statului, plătind astfel pentru folosinţă sume cu mult mai mici (D. Şandru, Reforma agrară din 1921 in România, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1975, p. 203-235.
158
In hotarul comunei Budureas;a, Episcopiei i se scuteşte de expropriere o
suprafaţă totală de 4 745 iugăre 1 389 stînjeni, în componenţ,a căreia intrau 4 571 iugăre 1 354, 747 iugăre pometuri, 108 iugăre 153 stînjeni păşuni, 7 iugăre 1 074
stînjeni fineţe, 2 iugăre 129 stînjeni arătură, 190 stînjeni locuri de case şi 55 iugăre
854 stînjeni neproductiv.
(Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dosar 56 B, filele 2-3).
100
D. Şandru, op. cit., p. 177.
157
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o

n

Gurani
Dclani. Saca

14.
L'i.

rn.

Săucani, Fencriş,
Şoimuş, Pctn•asa

17.

Cociuba

18.

Bunteşti, Negru,
Mierag, Băleni
Săud, Ţigăneşti,

19.
20.

Burda
Lelcşti

26.
27.
28.
29.
30.

:n.
:32.
:i:3.

2

775
271

:i;i2

64

Dumbrăvani

'~-).
r

1312

4:lO

,12-1
121

Talpe, Selişte de Beiuş,
Belejeni
Cresuia
Curăţele, Pocola
· Meziad
Vă!ani de Beiuş, Petrani
J osani, Gurbeşti, Drăgoteni
Sohodol, Lazuri

24.

365

1m.1

Poienii de Jos
Totorcni

21.
22.
2:3.

3

:1:rn

Mică

4

2

49-1
3:l7
299
187
2G8

12,)1
2·11
(i;i7

Bihor
Bihor
Bihor
Bihor
Bihor
Bihnr
Bihor

1 .-,,;,
:,,8
'î!lJ

Bihor
Bihor
Bihor

52

Bihor
Bihor
Bihor
Bihor
Bihor
Bihor
Bihor
Bihor
Bihor
T\lrda
Bihor

~.
')')
.,_

- -

1::12
1fi7
1 I (i 1

,108

~82

215

1 l!Hi

Bciuşele

322

!J5

Căbeşti
Arieşeni

116
1000

1::!JO

Hcmetea

1268

5
Vaşc[rn
Beiuş

HL'iuş
lkiuş

Vc1scC1U
Beiuş
Vaşc{rn

Beiuş
IJ.·iuş

B.·iuş
\';işcău
Beiuş
Beiuş

Beiuş
Beiuş

Rt·i LlŞ
lki uş
Beiuş
lkiuş

Beiuş
/\ricşcni
Beiuş
160

Iată deci, că făcînd calculul necesar, constatăm ·că din totalul
de 16 770 iugăre 20 stînjeni păşune alpină, atribuită pentru 59 de localităţi, 14 995 iugăre 20 stînjeni s-au atribuit celor 57 comune din Bihor,
1 775 iugăre comunelor Scărişoara şi Arieşeni, din judeţul Turda-Arieş.
Din cele 14 995 iugăre 20 stînjeni, 4 716 iugăre 732 stînjeni au fost repartizate comunelor din plasa Vaşcău,, iar restul de 10 278 iugăre 888 stînjeni celor din plasa Beiuş.
La atribuirea păşunilor alpine, însă, nu s-a ţinut cont de „preferinţe şi obicei", în sensul că localităţilor nu li s-au atribuit păşunile din
apropierea hotarelor lor sau cele pe care le foloseau din vechime, creindu-se astfel „o stare de nesiguranţă", care a facut ca „ani de-a rîndul să
se agite locuitorii din cauză că (problema păşunilor n.n.) nu a fost niciodată în mod defiintiv (şi corect, n.n.) rezolvată" 161 •
La aceasta se mai adaugă şi rezistenţa unora dintre funcţionarii Casei
.autonome a pădurilor, care, dacă nu erau mituiţ.i, nu-şi dădeau avizul
absolut indispensabil pentru despădurirea terenurilor ce fuseseră atribuite ca păşune. Intervenţiile numeroase pe care le fac ţăranii în perioada 1922-1932 au determinat pe prefect să redacteze,, în primăvara
anului 1933, un raport către Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, în
100
161

Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., Dosar 56 B, fila 11.

Gazeta de Vest 1933, nr. 1093, 29 octombrie 1933, p. 7.

16 - Cris.la -
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care solicita revizuirea împroprietăririi cu păşune alpină a comunelor
din zona Beiuş-Vaşcău. Ministerul a numit o comisie alcătuită din reprezentanţii organelor silvice, din prefectul judeţului Bihor şi din pretorii plaselor Beiuş şi Vaşcău, care în vara anului 1933, examinînd ,,_la
faţa locului, în decurs de o săptămînă", situaţia fiecărei comune în parte,
a făcut propuneri Judecătoriei mixte din Beiuş, ,,pentru corectarea greşelilor de hotărîre, concluzionînd la atribuirea suprafeţelor ce comunele
folosesc în realitate, acelor comune ca păşuni alpine,, precum şi la atribuirea pădurilor înconjurătoare, fără de care la aşa altitudini păşunile
propriu-zise nici nu s-ar putea folosi" 1G2 • Ţinînd cont de unele preferinţe, judecătoria confirmă, în 1933, ce se hotărîse la 15 august 1929, cu
unele mici modificări (Cresuia 386 iugăre 292 stînjeni, în loc de 337 iugăre, Săud 428 iugăre 1 568 stînjeni, în loc de 424 iugăre 1 567 stînjeni)w:i_
Păşunile alpine erau situate la mare depărtare de comunele cărora au fost
atribuite şi de aceea necesitatea lor va fi resimţită mereu, mai ales în lunile de primăvară şi toamnă. In acele condiţii ţăranii îşi duceau vitele la
păscut fie în plantaţii fie în pădurile rezervate pe seama statului, fapt
ce ducea la nenumărate delicte şi apoi procese silvice, de pe urma cărora
făptuitorii aveau de suferit imense pagube. La unul din astfel de procese, intentat unui număr de trei ţărani din Budureasa şi judecat la Tribunalul din Oradea, în 24 mai 1934, avocatul apărător arăta că procesele
dintre autorităţile silvice şi populaţie nu se vor termina pină ce nu se
soluţionează problema izlazurilor comunale. ,,,Populaţia din plasele Beiuş şi Vaşcău, spunea avocatul, nu este lipsită numai de teren cultivabil
ci şi de izlazuri, deşi sînt terenuri şi munţi cu întinderi nesfîrşite. Reforma agrară, continua el, nu s-a executat în aşa fel ca să soluţioneze
odată problema, dind posibilitate de existenţă populaţiei lipsite. Dacă un
ţăran are 10-20 oiţe, două capre de lapte şi nu are loc de păşune unde
să le scoată şi hrănească, pentru a da şi ele la rîndul lor laptele atît
de necesar pe lingă mălai întreţinerii familiei, atunci nu putem spune
că am soluţionat problema agrară. După dreptate pădurile numai atunci
pot forma proprietatea statului sau a altor instituţii, sau bogătaşi, cînd
pentru ţăran este asigurată existenţa, fie prin munca cimpului, fie prin
creşterea vitelor, fie prin munca la pădure sau minele din subsolul munţilor", preciza avocatul1 64 •
Aşadar rezultatul lucrărilor de reformă agrară nu mulţumise întrutotul masele de ţărani bihoreni din satele de munte. Bilanţul lor dove162
163

Ibidem.
Ibidem.

mi Pledoaria avocatului apărător a rămas, însă, fără rezultat, căci tribunalul a
confirmat amenda de 800 de lei pentru fiecare dintre cei trei ţărani, pe care o aplicaseră organele silvice; urma, astfel, ca cei trei împricinaţi, care aşa cum au declarat în instanţă, nu vor putea plăti amenda, căci „au trecut mai mulţi ani de criză
de cînd ei n--au văzut în punga lor 800 lei într-o singură sumă", - să intre la închisoare „pentru că copiii lor au scăpat caprele şi oile în plantaţiile silvice" (Gazeta de Vest, 1934, nr. 1215, 25 mai, p, 6).
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deşte, totuşi, în ciuda acestor nemulţumiri, că în anii 1922-1932 în plasa
Beiuş, organele de expropriere şi împroprietărire au activat intens, împroprietărind comunele cu păşuni şi păduri comunale, atribuind îndreptă

ţiţilor loturi pentru cultură şi locuri de caisă. lntin'derea totală a pămîn
tului expropriat în plasa Beiuş nu poate fi apreciată cu precizie, deoarece
enorma suprafaţă de păşune alpină din hotarul comunei Budureasa, expropriată de la Episcopia greco-catolică, de 43 974 iugăre 763 stînjeni, nu
poate fi defalcată conform dispunerii în plase teritoriale, ea fiind tratată
în documente tot timpul „în corpore". Oricum, după aprecierile făcute
de noi pe baza materialelor prezentate, în afara păşunii alpine amintite,
în majoritatea ei inclusă în plasele Beiuş şi Vaşcău, în plasa Beiuş a fost
expropriată o suprafaţă totală de 58 907 iugăre 307 stînjeni, din care
52 379 iugăre 1 481 stînjeni de la Episcopia greco-catolică, 6 155 iugăre
426 stînjeni de la cea catolică şi 372 iugăre de la diferite instituţii sau
persoane particulare. Din această suprafaţă s-au constituit păşuni comunale de 10 170 iugăre 1 230 stînjeni şi alpine de 10 278 iugăre 888 stînjeni, păduri comunale de 24 027 iugăre 267 stînjeni, s-au constituit loturi
de interes obştesc, în suprafaţă de 633 iugăre 197 stînjeni, au fost împroprietăriţi 909 îndreptăţiţi cu o suprafaţă de 1 139 iugăre 403 stinjeni,
dintre care 289 cu locuri de casă (75 iugăre 1 098 stînjeni) şi s-au constituit mari rezerve de stat.
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ANEXE

1
NI'.

cui,ent
11

1.

2.
3.

4.
5.
G.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Nume

Pronum,e

şl

'2

Dr. Ioan Bozac
Dr. Iuliu Apătcanu
Cornel Dobrei
Isac Aurclia
Mircea Teodor
Iakob Victor
Văd. Blaga Liciniu
Augustin Curcă
Const. Lăzărescu
Gh. Ioniţă
Pereni Iuliu
Io.:m D. Donea
Alex. Riţiu
Nagy Victor
Faur Aurora
Olimpia Fătu
Văd. Anton Suhayda
Simon Gh.
Leliţa Păcurar
Domuţa Viorica

Iosif Kralic
Ludovic Baral
Dr. Hauler Paul
Blaga Ioan
Hortenzia Raţiu
Cornel Ciuhandu
Ovid Ciordaş
Nicolae Ciavici
Solomon Binşelan
Ştefan Costea
Ioan Liber
Teodora Bacalog
Minodora Ardelean

Nr. <!e
parcelare

5uprafaţa

.Preţ

in mp

tot.ai}

3

'4

5

2712
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
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899
917
953
953
953
1068
1068
1068
1043
1014
1021
1032
982
1021
982
1021
982
382
1021
1145
1065
1050
1050
1050
1050
1093
1115
982
1007
1007
1007
1007
1007

1798
1834
1906
1906
1906
2136
2136
2136
2086
2028
2042
2064
1964
2042
1964
2042
1964
1964
2042
2290
2130
2100
2100
2100
2160
2186
2230
1978
2014
2014
2014
2014
2014
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I

2

34.
:i5.

:rn.

:l7.
38.

:rn.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.

85.

Gh. Papp
Coloman Sabo
Savu Frenţ
Gh. Bendre
Gavril Bîndea
Ioan Cenade
Ghizel:a Dignisto
Cornel Hoza
Gavril Pătruţ
Virgil Popovici
Sabău Francisc
Anton Chidioşan
Iordan Iosif
Laza Gh.
Negru Ilie
Bnlint Alex.
Sabău Vasile
Ioan Lupan
Ioan Varga
Iacob Rosemberg
Aurel Creţ
Văd. E. Marincovici
Cuc Sigismund
Petru Ardelean
Coroi Petru
Gh. Balog
Gabriele Lazăr
Teodor Cormoş
· Mihai Boroş
Miron Cuptor
Teodor Budău
Gh. Flefle
Bălan Irimie
Petru Scoda
Gavrilă Teodor
Const. Cergheş
Teodor Sala
Vasile Casa
Şoş Cornel
Popovici Aurel
Buhai Iosif
Francisc Quai
Sala Petru
Florica Crăciun
Gh. Sala
Grigore Vancu
Alex. Henţ
Ludovic Papp
Oadar Augustin
Moise Tirla
Ioan Marc
Petru Molnar

Beiuş

3

4

2245
224fi
2248
2249
2250
2251
2252
22:=i3
2254
2255
22:=i6
2257
2258
2261
2262
2263
2264
2265
2268
22G7
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299

1007
1007
107D
107D
107D
1164
1065
1090
1000
1000
1000
1090
1007
1119
1111
1101!
1101
1978
1007
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1301

1007
946
957
946
1000
899
899
921
1079

1086
993

993
993
993
1050
993
899
899

1000
946
957
946
1007
1302
1007
921
1057
1079
1079

1079
1079
1388

2014
2014
2158
2158
215B
2328
2130
2180
2180
2180
2180
2180
2014
2238
2222
22m
2202
1956
2014
2602
2014
1892
1914
1892
2000
1798
17M
1842
2158
2172
1986
1986
1986
1986
2100
1986
1798
1798
2000
1892
1914
1892
2014

2604
2014
1842
2114

2158
2158
2158
2158
2776
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86.
87.
88.
B9.
90.
91.
!12.
!13.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128...
129.
130.
131.
132.
13,3.
134..
135.
136.
137.

Gh. Cioară
Ioan Bolcaci
Vasile Cucu
Vasile Coman
Stefan Ardelean
l\Iihai Cornea
Gheza Tinca
Gh. Ienci
Ioc:m Strelea
Ioan Dragoş
Francisc Bernat
Miron Faur
Miron Sime
Ioan Tengher
Dumitru Konszvald
Mureşan Ioan
Gh. Cosma
Văd'. Ana Cosma
Mezea Ioan
Grigore Borha
Ioan Matica
Dumitru lagăr
Flore Marc
Alex. Clintoc
Dumitru Buş
Vasile Cergheş
Alexa Vancu
Ioan Iugan
R. Muchenhaupt
Dr. Mureşan Alex.
Emil Pistroi
Petru Tăut
Cureş I. Augustin
Melter Ioan
Maria Klein
Petru Iţ
Martin Birek
Dan Gh.
Laza Vasile
Mihai Tal
Cotor Ilie
Ciocan Gh.
Dumitru Cosma
Zarea Teodor
Văd. Savu Vutan
Ioan Blaga
Dumitru Frenţ
Savu Tuduca
Mihai Zaha
Ştefan Lucaci
Iosif Vanco
Matiu Vasile

2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
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1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1079
727
921
1007
1302
1007
946
957
946
1000
899
899
993
993
992
993
993
992
993
992
899
899
1000
946
957
946
1007
1302
1007
941
845
885
1403
1079
1079
1079
1079
1065
1079
1144

1065
1079
1079
1079
1079

2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
1454
1842
2014
2604
2014
1892
1914
1892
2000
1798
1798
1986
1986
1984
1986
1986
1984
1986
1984
1798
1798
2000
1892
1914
1892
2014
2604
2014
1882
1690
1770
2860
2158
2158
2158
2158
2130
2158
2288
2130
2158
2158
2158
2158
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1

2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360

Goie Ioan
Nicolae Cureş
Martin Buha
Bendic Ştefan
Const. Frenţ
Ioan Laza
Simion Bogdan

138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

4

.5

1079
1651
1561
1079
1079
1079
1050

2158
3302
3122
2158
2158
2158
2100

149 495

TOTAL

247

I

298 990

(Arhivele Statului Oradea, Fond Consilieratul Agricol Bihor, Dosar 49, fila 56).

2
Nr.
curent

Nume

11

şi

pronume

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Dumitru Matei
Sterescu Eugen
Sava Muşat
Popovici Emil
Maria Grigorescu
Desideriu Molnar
Nerva Cosma Traian
Victor Bocu
Catiţa Cureş

Dr. Ioan Flueraş
Dr. Gh. Fitărău
Moise Popovici
Dr. Liviu Popovici
Dr. Valeriu Micuşan
Gh. Popa
Muşatescu Veronica
Valeriu Boeriu
Ioan Ardelean
Sabina Ramfiroiu
Maria Simionescu
Crăciuneanu Aurelia
Victor Popovici
Teodor Nagy
Dr. Ştefan Cosma
Amos Borlan
Musta Ştefan

Nr. de
parcela.re

Suprafaţa

.Preţ

in mp.

total

3

4

6

640
773
665
950
766
842
914
856
749
1313
1047
996
1075
1183
834
1640
1640
1665
806
1320
1356
1169
1166
975
752
752

980
1160
998
1445
1149
1263
1371
1284
1124
1970
1571
1494
1613
1775
1151
2159
2460
2498
1209
1980
2034
1754
1749
1463
1129
1129

2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2105
2106
2107
2119
2120
2121
2124
2131/2
2131/2
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
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3

2

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
3!l.
40.
41.
42.

43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

4

2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2189
2190
2191
2192
2195
2196
2198/2
2198/2
2199
2200
2201
2202
2204/1
2204/2
2205
2206
2210
2211

Traian Tama)
Ioan Teiuşan
Fîntînaru Nicolae
Petru Pânu
Ell'na Pintcr
Bibreana Nesv
Nina Mihailcscu
Dr. Bogdan Te,idor
Ilie Roşu
\"ăd. Cenduri Pcnilopea
Petru E. Papp
Ioan Buşiţa
Romulus Dobrci
Maria Vasilescu
Emil Drăgan
Fabian Hetcu
Gh. Ghiniţă
Const. Guzgă
Ioan Roşu
Ludovic Carapaci u
Moran Savu
Ionescu Gabriela
Gheorghina Pela
Dumitru Antonescu
Dr. Gh. Kilncr

752
604
1097
1115
1309
1262
1158
748

1762
1629

1.129
906
1646
1673
1964
1893
1737
112:!
1122
1122
1425
1214
2417
1635
1635
1652
1338
1511
1457
1446
1440
2132
1068
2643
2444

53153

80 046

748

748
950
809
1611
1090
1090
1101
892
1007
971
964
960
1421
712

Total

(Arhivele Statului Oradea, Fond Consilie1 atul Agricol Bihor, Dosar 49, fila -18)

3
Nir.
clllrent
1

Sup,afaţa

Nume

şi

1.
4.

5.
6.
7.
8.

-total

iugă.re

2

2.
3.

Preţ

pronume?

Paulina Fitărău
Miron Pante-a
Ioan Lucuţa
Ilie Borha
Ştefan Balint
Olimpia Haic:1
l;h. Ikl;m
Sa\·u Tucluc:1

I

3

3
1
1
2
2
2
q

-

2
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574
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-

5

4752
1415
1415
2829
2829
2829
28:.?9

2829
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2

1

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
Hi.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
GO.

Vasile Oancea
Vasile Gudiu
G;.ivrilă Laza
Ioan Marc
Moise Tirla
Vasile Costa
Vasile Goncea
Ilie Pantea
Cozea Buha
Vasile Avram

Ikiuş

4

2
2

17

1
2
2
2

2
2
2
2
2
2

Vancu Alexa
Vasile Tau
Dumitru Rus
August Cădere
Grigore Vancu
Augustin Cădere
Gh. Roman

2

2
2

679
920
251

2

3
1

Tuş Ştefan
Văd. Tuş Ştefan
Tuş Ştefan
Dan Găvrilă
Tudoriţa Ioan

Gh. Zaha
Ioan Laza
Iosif Sabău
Iosif Sabău
Ioan Laza
Gh. Zaha
Todosie Ioan
Văd. Dan Găvrilă
Dimitrie Stanei
Ştefan Gudiu
Dumitru Ardelean
Mihai Zaha
Grigorie Vancu
Iustin Ciarnău
Savu Bar
Ilie Vutan
Vasile Bercea
Văd. Todor Cornea
Ioan Bercea
Vasile Abrudan
Teodor Laza
Alex. Zaha
Carol Koteleş
Vasile Abrudan
Petru Hardalău
Ştefan Ardelean
Liber Teodor
Trana Gh.
V~mcu Vasile

380
941
256
910
938
1443

1
1
2
1
1
2
2
2
2

790
784
572
739
76
610
639

1349
2
2
2

2
2
1

3
3
2
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1200
1261
139
100
339
1085

2
2
2

1312

249

5

2829
2845
1415
2829
2829
2829
2829
2829
2829
2829
2829
2829
2829
3430
814
3052
2829
4244
1751
832
227
804
830

1276
700
689
1921
2068
2897
1569
1980
2829
2829
2829
2829
1193
2829
2829
2829
2829
2829
1061
2530
4367
4339
2829
959
959
2829
2829
2829
1127
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1

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

I

2

40

I

3

Vancu Vasile
Ilie Sbertea
Nicolae Pişla
Flon'a Bar
Petru Dumitraş
Ioan Koteleş
Ioan Nicoraş
Simion Bogdan
Nicolae Neş
Petru Puşcaş
Dimitrie Mia.din
Ioan Vance
Ioan Budău
Petru Puşcaş
Nicolae Todosie
Teodor Cornea
Ioan Lucuţa

1

I

2

2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

Ştefan Paşca
Gh. Frenţ

Ioan Blaga
Mihai Lucuţa
Sala Petru
Gh. Vasile
Frenţ Dumitru
Mihail Lucuţa
Petru Hămbăraş
Nicolae Neş
Petru Hărdălău
Flore Crăciun
Miron Sime
Constan Duma
Petru Buliga
Gh. Ignăţel
Flore Bar
Teodor Costea
Petru Iţ
Petru Iţ
Gh. Vancu
Miron Blig
Savu Frenţ
Ioan Stanciu
Vasile Casa
Petru Pop
Ioan Marc
Vasile Lucuţa
Gh. Ignăţel
Petru Sala
Gavrilă Bercea

Total

3
-

-

.

-

1
3
2
2
2
1
2
2

3
2
1
1
1
1
2
2
2
2
3

193

4

5

1670
28W
2829
1848
2829
2829
2829
2954
2092
2791
2956
2838
2840
1415
2829
2829
2829
2829
2829
2829
2161
2829
2829
2829
685
4244
737
1914
4244
4178
2829
2829
478
2453
2829
3383
861
4244
2829
2812
2812
2812
2812
2829
2829
3767
2829
4'.:?H

288

-

490

-

140
776
1557
180
10
12

-

-

825

-

-

775

-

834
565

-

1525

-

-

540
1174

-

626
974

-

1580
1580
1580
1580

-

1060
-

85

I

272671

(Arhivele Statului Oradea, Fond Consilieratul Agricol Bihor, Dosar 48, fila 199).
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4

Suprafaţa

Nr.
cupent

Nume

iugă;re

2

3

Ioan
Gh.
Isac Ioan
Pălcuţiu Ioan
Miclo Iosif
Boroş Iosif
Halasz Iosif
Jure Francisc
Micula Gh.
Hornea Ştefan
Halasz Francisc
Boroş Francisc
Bogoşel Nicolae
Moruţ Gligore
Bura Petru
Pălcuţ Teodor
Budo Ioan
Ciurbă Teodor
Vura Peter
Halasz Peter
Halasz Ioan
Man Ioan
Sunco Francisc
Halasz Ştefan
Sala Ioan
Olah Ioan
Halasz Ioan
Halasz Iosif
Covaci Ioan
Vuza Mihai
Mîndru Ioan
Boroş Ludovic

-

1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
C34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Sabău
Sărac

Găvrilă Pălcuţ

42.
43.

Halas·z Ladisl•au
Bule Florian
Marian Pălcuţ
Ioan Covaci
Ilie Nicolae
Laza Iosif
Ioan Chirge
Halasz Iosif
Halasz Petru
Man Gh.

44.

Ştefan Micloş

41.

Preţ

pronume

şi

-

--

-

-
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I

stinjeni

total

4

5

779
779

689
689

951

779
779
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778

778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
739
778
778
778

689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
68!l
689
689
689
689
689
689
.689
689
689
689
689
689
1689
689
,689
•689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
654
689
689
689
1

42
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2

11

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.

85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
9G.

Ioan Vaida
Francisc Hnlasz
Budo Tomn
Sărac Niool.ae
L:1slo Iosif
Feneşi Ioan
Iştoc Toma
Martin Petru
Man Petru
Ilc Ştefan
Iloroş Iosif
Flore Grigore
Cotrău Florea
Popa Mitre
Vura Mihai
Cosma Vasile
Mîndru Gavrilă
Halasz Petru
Kadar Francisc
Paul Francisc
Vura Iosif
Halasz Mihai
Covaci Mihai
Paul Petru
Covaci Francisc
Vura Petru
Făt Savu
Halasz Mihai
Boroş Ioan
Morar Vasile
Vura Ioan
Vura Petru
Simila Ioan
Scrac Teodor
Micula Melente
Man Ioan
Feneţ Mihai
OLah Fmncisc
Berchc Mihai
Halasz Iosif
Boroş Francisc
Feneş Petru
Petrico Iosif
Berh0nţ Francisc
Covaci Francisc
Miclo Petru
Halasz Francisc
FL'niş Petru
Satmari Ioan
Halasz Mihai
1\1iclo Mihai
Imn' Petru

I

3

-

-

-

-

I

-

-

---

---

-

-

-
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I

4

778
778
778
778
778
778
389
778
778
778
778
778
779
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778

778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
778
713
778

I

5

689
689
689
689
689
689
400
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
689
li89
689
631
689
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I

l

07.
98.
99.

100.
101.

I

3

2

Reiuş

-

Pălcuţ Mitru
Tcnko Ioan
Tenko Iosif
Sav Tripon
\Tura Peter

TOTAL

253

1

5

778
.778

(i8D

fiR!I

60G
389
778
802

48

53(i

:J4;i

GBD

I-

68863

.,

(i\rhivelc Statului Oradea, Fond Con ~ilieratul .:lgricol Bihor, Dosar 105, filele
281-:210).

5
:\

Suprafap

~-

curent

Nume

şi

Preţ

pronume
iugăre

stinjeI11i

total

----1

3

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Coltro Marian
Stanei Cornel
Negrău Vasile
Serb Ioan
Ilie Ioan
Herdele Dumitru
Cocoş Mitru
Babo Teodor
Florea Ioan
Herdele Vasile
Cotro Demetriu
Iştoc Demetriu
Frenţ Ioan
Pintea Teodor
Serac Gavrilă
Babo Gh.
Coltro Ioan
Codrean Nicolae
Babo Gh.
Coltro Teodor
Herdelo Florian
Puce Teodor
Mihai Vasile
Jace Teodor
Herdelo Florian

I

4

800
1
1

800
800
800
1
1
1

800
800
1
1

207

800
800
800
800
1

771
1480
1290
1191

1

142
409

310
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5

708
1415
1415
708
708
708
1415
1415
1415
708
708
1415
166
708
708
708
708
1415
682
1309

1141
1053
1540
362
274
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

I

3

2

l1

-

Cotro Teodor
Babo Gh.
Crista Mihai
Herdelo Petru
Vlass Vasile
Galea Crăciun
Man Ioan
Man Vasile
Mihai Babo
Haidu Ioan
Morar Petru
Cotro Petru
Babo Ioan

-

120
29
800
800
800
800
800
800

-

1
1
1

-

TOTAL

4

25

.'j

107
27
708
708
708
708
708
708
1415

800

1415
1415
1415
708

349

35 70')

-

1

I

(Arhivele Statului Oradea, Fond Consilieratul Agricol Bihor, Dosar 48. filele
196-197).
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I

Suprafaţa

Nr.
curent

Nume şi pronume

1

12

Preţ

total

iugăre
stinjeni
- 1 - - - - 1 - - - - 1 - -

1.

Roman Teodor

2.

Ciobriş Teodor
Fărcuţ Mitru
Brişcău Florian

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Roman Petru
Mihoc Alex.
Hinţ Nica
Brişcău Ilie
H0redea Ioan
Ioan Roman
Pantea Mitru
Mada Vasile
Lije Gavrilă
Roman Isaia
Ioan Iştoc
Roman Vasalie
Roman Petru
Clonda Ioan

3

800
1

800
800
800

1415

1

800
1

800
1

708
1415
708
1415

800

1
1
1
1

800
800
800
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708
1415
708
708
708

708
1415
1415
1415
1415
708
708
708
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I

·1

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

I

2

I

3

-

Clonda Filip
Dorz Dumitru
Brişcău Pavel
Mânje Vasile
Mânje Florea
Brişcan Ioan
Fărcuţ Miron
Iştoc Dumitru
Solomie Nicolae
Heredea Moise
Faoa Iosif
Roman Ştefan
Jurca Crăciun
Jurca Teodor
Mateiaş Nicolae
Moţ Vasile
Mada Ştefan
Fărcuţ Ioan
Bclcag Crăciun

-

4

-

-

800

-

1

800

-

1

-

1
1

-

-

1
1

800
1
1
1
1
1
1

Total

fi

800
1
1
1

255

-

-

-

708
1415
1415
1415
708
1415
708
1415
1415
1415
1415
1415
70R
1415
1415
1415
1415
1415
1415
42457

30

(Arhivele Statului Oradea. Fond Consilieratul Agricol Bihor, Dosar 48, fila 192)

Suprafaţa

Nr.
curent

Nume

pronume

şl

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Sălăjan

Petru
Luca Dumitru
Moruţ Ioan
Vancu Gh.
Vancu Ioan
Stanei Vasile
Percan Ilie
Stanei Ilie
Moruţ Gh.
Sălăjan Iosif
Moruţ Ioan
Stanei Petru
Vancu Petru

iugăre

stînjeni

3

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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-

-

Pre\ total
5

1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
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3

2

1

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

46

4

5

1
1
1
1
1
1
1
1

\'ancu Gh.
Vancu Vasik
Ardelean Gh.
Cuc Ioan
Tinca Gh.
Vancu Nicolae
Cristea Simion
Vancu Ioan
Stanei Florian
Stanei Iosif
Herman Vasile
Sălăjan Ioan
Crăciun Vasile
Stanei Dumitru
Stanei Dumitru
Moruţ Iosif
Vancu Teodor
Luca Mihai
Luca Iosif
Bota Ilie
Bota Iosif
Ardelean Iosif
Moruţ Atanasiu
Vancu Gh.
Sălăjan Savu
Moruţ Ioan
Moruţ Gh.
Bota Teodor
Vancu Ioan

1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1415
1374
1374
1374
1374
1374
1374
1374
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708

1554
1554
1554
1554
1554
1554
1554
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
750
753

Total

34

1181

Gfi0

670

I

49168

(Arhivele Statului Oradea. Fond Consilieratul Agricol Bihor, Dosar 48, fila 193)

8
DOMNULE

PREŞEDINTE.

Ca întregire la petiţia noastră, in.aintată în urma ordinului Dvoastră, dat sub
nr. 649, Vă rugăm, Domnule Preşedinte şi Onorată Comisiune judeţeană să aveţi în
vedere că Îll! hotarul comunei Petrani, care este megieşă cu noi, se găseşte păşune de
prisos şi anume în locurile numite „Codrişor" şi „Piatra Petranilor". Această din
urmă (... ) este trecută în Cartea funduară cu o suprafaţă de vreo 135 iugăre, lucru
peste putinţă. fiindcă. dintr-o simplă ochire, chiar fără instrumente de măsurat, se
poate cunoaşte că sunt mai multe sute de iugăre, astfel că măsurarea cadastrală pare
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a fi cu totul greşită. Ca urmare vă rugăm, Domnule Preşedinte, ca atunci cînd se
vor face măsurătorile pe teren pentru executarea exproprierii, să binevoiţi a dispune
să se măsoare din nou şi „Piatra Petranilor", şi întrucît veţi găsi că este de unde să
ni se facă şi nouă parte din acea păşune, cunoscînd că noi nu avem păşune comunală
decît 68 iugăre, adecă 1/2 iugăre de cap de familie şi aceea fo0rte s1abă.
Avînd în vedere că păşunea ce am primit-o în codri sau munţi, din cauza depăr
tării nu am putea-o folosi pentru vitele de lapte şi muncă, ci numai pentru cele
sterpe şi pentru oi, cu onoare Vă rugăm să binevoiţi a dispune a ni se face parte de
păşune din „Piatra Petranilor" chiar şi în cazul cînd la măsurătoare s-ar găsi că
suprafaţa acestui loc nu întrece peste trebuinţele de păşunat ale Comunei Petrani. şi
anume în acest caz să se aplice art. 98 privitor la schimbul dintre comune, în aşa
fel ca după socoteală dreaptă să se dea şi Petranilor şi nouă deopotrivă şi păşune
mai îndepărtată şi mai apropiată, adecă pentru ce s-ar lua pentru noi de la Petrani,
să li se dea lor cu atît mai mult din păşunile îndepărtate ce ni se vor atribui.
Ne credem în drept a face această cerere cu atît mai mult fiindcă hotarul
nostru, împreună cu vatra satului, s-a desprins din hotan1l Comunei Petrani. O împărţire a păşunei nu s-a făcut niciodată între cele două si'ltc. ci numai prin uz
ne-am pomenit că noi folosim dincoi'lce de vale, şi ei dincolo de vale, şi această
stare a putut fi îndestulătoare pînă cînd satul nostru se compunea numai din cîteva
case. Ca o dovadă a proprietăţii în comun asupra „Pietrii Petranilor" amintim că
dreptul de apă asupra Crişului care curge pe sub „Piatra Petrc1ni lor", la depărtare de
cîţiva kilometrii de hotarul de azi al comunei noastre, îl folosim şi astăzi împreună
cu Petranii, adecă arendarea morăritului şi a pescuitului nu se poate face fără concursul nostru.
Pentru care din nou Vă rugăm, Domnule Preşedinte, să binevoiţi a dispune cele
de cuviinţă pentru măsurarea „Petrii Petranilor" şi pentru aplicarea artic. 93 privitor
la schimbul între comune pentru a ni se da cc se va găsi că ni se poate da pe bună
dreptate.
Mihai Boţa, primar
Miron Sferle
Ioan Vlaş
Ioan Popa
Cornel Vlaş
Melente Sferle
Iosif Boţa
Gh. Sferle
Nichita Bota
Lucian

delegaţii comunei
Bolcaş, subscriitorul numelor

(Arhivele Statului Oradea, Fond

Judecătoria Mixtă Beiuş,

Dosar 16, filele 58-59)

PEASANTS' DISCONTENTS IN CONNECTION WITH THE APPLICATION
OF THE AGRARIAN REFORM FROM 1921 IN THE RURAL DISTRICT „BEIUŞ",
DISTRICT OF BIHOR
Summary

. The author pr~sents, on the basis of an ample documentary material, the applicat10n of the _ag~arian ~form on the territory of the rural district of „Beiuş", from
the former district of Bihor. It is laid stress on the discontents that generated the
17 - Crisia -

1980
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appropriation of the peasants with land, house lots, communal woods and grazing
fields. Hence, the reader may see, that the agrarian reform works in the rural district of „Beill.'i" had as its main object, the properties of the Greek-Catholic bishoprie, which, in their majority, are composed of alpine woods and pasture, yet e:x:isting a relatively small expropriational area of arable soil. Therefore, the presentation of the expropriation and appropriation works begins with the agricultunl
border of the town of Beiuş, then continuing with the expropriations of the woods
from different communes of thc rural district and finishing with the expropriation
of the alpine grazing fields.
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TINERETUL REVOLUŢIONAR BRAŞOVEAN 1N MARILE
DE CLASA DIN ANII CRIZEI ECONOMICE (1929-1933)

BATĂLII

de
EUGENIA MÂNDREA, IOAN MÂNDREA

Criza economică din anii 1929-1933, care a cuprins toate ramurile
de activitate şi toate ţările capitaliste, a avut urmări dezastruoase şi asupra României. Simptomele crizei s-au manifestat în ţara noastră încă
din anul 1923, pentru ca în anul 1929 aceasta să se generalizeze şi să
cunoască maximă intensitate la jumătatea anului 1932. După această
dată, criza a început să se atenueze, dar s-a menţinut şi în 1933 1 •
Criza economică din România s-a remarcat prin caracterul ei general, cuprinzind toate ramurile producţiei, circulaţiei şi schimbului 2 • In
această perioadă sute de întreprinderi şi-au încetat producţia ori şi-au
redus capacitatea de lucru. Ca urmare, au avut loc mari reduceri de
salarii, concedieri masive, devalorizarea produselor agricole, creşterea poverilor fiscale._, măsuri care au afectat masele largi populare din ţara
noastră 3 •
Consecinţele dezastruoase ale crizei economice din anii 1929-1933
au fost simţite din plin de masele muncitoare din judeţul Braşov. O serie de fabrici şi-au închis porţile, aruncînd în stradă numeroşi muncitori. Au fost concediaţi în această perioadă un număr mare de muncitori,
vîrstnici şi tineri, de la Uzinele „I.A.R.", Mina de cărbuni „Concordia"
din Vulcan, ,,Atelierele C.F.R." Braşov, Tunelul „Teliu" ş.a. 4 •
ln acelaşi timp, condiţiile de muncă ale muncitorilor au înregistrat
o înrăutăţire accentuată: în majoritatea întreprinderilor durata zilei de
1
Ilie Ce au şes cu, P.C.R. steagul luptelor revoluţionare din anii 1929-1933,
Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 16.
2
1933. Luptele revoluţionare ale muncitorilor ceferişti şi petrolişti, Editura politică, Bucureşti, 1971, p. 17.
3
I li e C ea u şes cu, op. cit., p. 24; Situaţia clasei muncitoare din România.
1914-1944, Editura politică, Bucureşti, 1966, p. 227.
4
Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 108, mapa nr. 18; Arhivele Statului Braşov,

Colecţia de documente privind mişcarea muncitorească din judeţul Braşov în anii

1919-1944, documentul nr. 108/1929 şi nr. 216/1932; fondul Inspectoratul Muncii Braşov, dosarul nr. 3/1930.
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muncă

se ridica la 10-16 ore, salariile au scăzut vertiginos şi erau achitate abia după luni de zile".
Ascuţirea crizei economice a lovit cu putere şi mas~le de tineri muncitorL, ţărani, soldaţi din judeţul Braşov. Cel mai mult a avut de suferit
tineretul muncitor - calfe şi ucenici - care deţinea şi în întreprinderile
capitaliste din Braşov o pondere însemnată din numărul total al salariaţilor. Potrivit unei statistici întocmită de Inspectoratul Muncii Braşov, în
anul 1932, erau înregistraţi un număr de 4 157 calfe şi 1 428 ucenici, din
care în oraşul Braşov 3 520 calfe şi 487 ucenici 6 • Desigur, această statistică este incompletă, în ea nefiind cuprinşi calfele şi ucenicii din întreprinderile şi atelierele mici.
Deşi legea pentru ocrotirea muncii minorilor şi femeilor şi durata
muncii, ebborată de guvernarea liberală în aprilie 1928, interzicea angajarea în întreprinderi a minorilor sub 14 ani şi stabilea durata zilei de
muncă la 8 ore, aceste prevederi erau total nesocotite de p::itroni. Ilustrativ pentru caracterul formal al acestei legislaţii este faptul că, în numeroase fabrici din Braşov lucrau copii începînd de la vîrsta de 12 ani,
fiind utilizaţi la munci foarte grele ca şi muncitorii vîrstnici. Astfel, în
anul 1929, la Fabrica de postav „Scherg" lucrau peste 800 de muncitoare,
a căror vîrstă începea de la 12 ani7. In acelaşi an la Fabrica de locomotive „Hon te rus" (Romloc) 8 , ca şi la Uzinele de avioane „I.A.R. " 9 , în
1931, tinerii muncitori şi ucenici sub vîrsta de 18 ani reprezentau o pondere însemnată din numărul total al angajaţi'1or. Această situaţie este
mai evidentă la Fabrica de maşini „Schiel" unde, în anul 1933, din cei
450 de lucrători existenţi, 150 erau calfe, iar 60 ucenici 10 •
In ceea ce priveşte durata zilei de muncă pentru ucenici şi tinerii
muncitori, nicăieri în fabricile şi atelierele braşovene - ca de altfel în
întreaga ţară - nu se respecta limita stabilită de legislaţia în vigoare.
Exemple concludente în acest sens sînt cele de la Fabrica de postav
„Scherg", unde tinerii şi tinerele muncitoare lucrau cite 10-12 ore pe
zi sau de la Fabrica de bomboane „Hess", unde timpul de lucru al tinerelor se prelungea pînă la 14 ore pe zi 11 •
Datorită prelungirii duratei zilei de lucru, ucenicii cu greu puteau
frecventa cursurile şcolilor profesionale a cărora menire ,era să completeze cunoştinţele dobîndite în atelier în vederea însuşirii temeinice a meArhivele Statului Braşov, Colecţia de documente privind mişcarea muncitorească din judeţul Braşov în anii 1917-1944, documentul nr. 113/1929 şi nr. 216/1932
6 Idem, fondul Inspectoratul Muncii Braşov, dosarul nr. 19/1931-1933.
7 Viaţa Muncitoare din 20 ianuarie 1929.
8
Arhivele Statului Braşov, Colecţia de documente prit•ind mişcarea muncitorească din judeţul Braşov în anii 1917-1944, documentul nr. 131/1929.
9
Tînărul leninist, nr. 4 din octombrie 1931.
10
Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 108, mapa nr. 7; Tînărul leninist", nr. 14
5

din decembrie 1933.
11

Viaţa muncitoare

din 20 ianuarie 1929; Buletinul C.C. al U.T.C. din România,

nr. 1 din noiembrie 1933.
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seriei*. Astfel, într-un memoriu adresat Inspectoratului Muncii din localitate, Comisia regională a sindicatelor Braşov releva că, la Şcoala de
ucenici din str. Alexandru Vaida Voievod, ucenicii erau reţinuţi sistematic de către patroni după programul de muncă, pînă la orele 20, şi
chiar 21, fapt pentru care „lecţiile" începeau foarte tîrziu 12 •
Răsplata pentru cele 10-12 ore sau chiar 14 ore de muncă pe zi
erau cei ciţiva lei pe oră, care reprezentau în realitate,, aşa cum rezultă
din unele anchete efectuate de ziarele muncitoreşti, doar 20-400/o din
salariul ce li s-ar fi cuvenii1 3 • Astfel, tinerii muncitori de la Fabrica de
maşini „Schi el", deşi executau aceleaşi munci ca lucrătorii vîrstnici, primeau salarii mult mai mici, de numai 7-8 lei pe oră, iar ucenicii
de 1-3 lei1 4 • La Fabrica de bomboane „Hess" salariile erau foarte diferenţiate: în timp ce tinerele muncitoare permanente erau retribuite cu
7 lei pe oră, cele angajate temporar doar cu 3-3,50 lei, deşi efectuau aceleaşi munci 15 •
Intensificarea exploatării, salariile foarte scăzute, condiţii mizere de
muncă erau însoţite de concedieri abuzive„ pedepse, bătăi şi umilinţe,
care întregesc tabloul sumbru al vieţii pline de privaţiuni a tineretului
muncitor. La fabrica de avioane „I.A.R." - relata Tînărul leninist regimul fabricii e la fel ca cel din cazarmă. Pe lingă bătăi şi amenzi,
muncitorii nu primesc lefurile luni de zile" 16, iar la Fabrica „Schiel" „toată leafa ucenicilor este furată pentru a plăti căminul" 17 . Aceeaşi era
situaţia şi la Fabrica „Scherg" unde, pentru lucruri neînsemnate, tinerele muncitoare erau bătute şi concediate de către meşteri şi patroni1 9
sau la Fabrica textilă „ITAG", unde din salarii de foame de 150-180 lei
pe săptămînă, tinerilor muncitori le reţineau amenzi de 50-100 lei1 8 •
Munca extenuantă de 10-12 ore pe z~, lipsa oricăror măsuri de igienă, de protecţia muncii, subalimentaţia, au avut urmări nefaste asupra
tinerilor muncitori şi ucenici. Descriind cruda exploatare şi condiţiile
grele de viaţă ale tinerilor proletari, revista braşoveană Spre stînga scria
• lncepînd din anul 1920, în

oraşele

cu industrie mai

dezvoltată,

între care

şi

Braşov, au fost înfiinţate de către Ministerul Muncii în înţelegere cu patronii, pe
lingă marile întreprinderi, şcoli profesionale pentru perfecţionarea pregătirii profe-

la

sionale a ucenicilor. Create cu scopul de a contribui la „ridicarea nivelului culturalprofesional al ucenicilor, pregătirea de buni şi pricepuţi meşteşugari", aceste şcoli
au devenit focare de şovinism, de propagare a unor idei potrivnice intereselor clasei
muncitoare (C. Petculescu, Crearea Uniunii Tineretului comunist, Editura politică,
Bucureşti, 1972, p. 249).
12
Arhivele Statului Braşov, fondul Inspectoratului Muncii, dosar nr. 13/1931,
filele 5, 7.
13
Tineretul comunist în acţiune, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 196.
14
Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 108, mapa nr. 7; Tînărul leninist, nr. 14 din
decembrie 1933.
15
Tînărul leninist, nr. 14 din decembrie 1933.
16
Ibidem, nr. 4 din octombrie 1931.
17
Ibidem, nr. 5 din octombrie 1931.
18
Viaţa muncitoare, nr. 3 din 20 ianuarie 1929.
19
Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 108, mapa nr. 7.
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într-unul din articolele sale: ,,Opt ore de muncă, minimum de salar, concedii, asistenţă medicală, adevărata ocrotire pentru copii, formează încă
deziderate ale căror realizare faptică se pierde în zările unor vremi ce
vor veni curînd şi în cari, îndrăzneala de a revendica dreptul la o viaţă
omenească, nu va constitui un atentat la siguranţa statului" 20 •
O situaţie asemănătoare avea în această perioadă tineretul studios.
Taxele şcolare ridicate, la care se adăugau cheltuielile pentru rechizite,
cărţi, îmbrăcăminte etc. făceau ca fiii de muncitori şi ţărani să nu poată
pătrundă,, decît în foarte mică măsură, în învăţămîntul mediu şi în proporţie cu totul neînsemnată în învăţămîntul superior 21 •
Nici soarta tinerilor ţărani muncitori nu era mai bună. La munca
cimpului, pe pămînturile celor înstăriţi ei lucrau cite 12-lG ore pe zi,
primind în schimbul unei munci istovitoare cite 20-30 lei pe zi. Din
cauza lipsurilor şi mizeriei - preciza ziarul Brazda - ,,mulţi tineri vin
la oraşe în căutarea lucrului şi negăsind îngroaşe rîndw·i1le şomeruor muritori de foame" 22 • Referindu--se la situaţia ţărănimii în anii crizei economice, un manifest al Secţiunii U.T.C. Braşov, din 1932, arată că mizeria, lipsurHe şi teroarea jandarmilor au produs adînci suferinţe în r-îndul .tinerilor ţărani muncitori 23 •
Ajunşi în rîndurile armatei, tinerii muncitori şi ţărani sufereau tot
felul de privaţiuni şi umilinţe: hrana neîndestulătoare, instrucţii 1sLO\·itoare, la care se adăuga tratamentul inuman, ca bătaia şi insultele, cu
ajutorul cărora se făcea „instruirea" militarilor. Intr-unul din numerele
sale, Cazarma înfiera metodele barbare,, îndeosebi bătaia, la care erau supuşi soldaţii din unităţile mi!litare ale Braşovuilui 24 .
Politica antipopulară a claselor exploatatoare de a arunca greutăţile
crizei economice asupra oamenilor muncii, a creat o stare de profundă
nemulţumire generală. La chemarea partidului comunist, masele largi
populare, în frunte cu clasa muncitoare, desfăşoară ample lupte sociale
împotriva ofensivei capitaliste şi a monopolurilor străine, pentru ieşirea
din criză pe cale revoluţionară. In aceste mari bătălii de clasă s-a aflat
de la început pe baricade, alături de cei vîrstnici şi tineri muncitori, ţă
rani, elevi, studenţi sau soldaţi, loviţi în aceeaşi măsură de consecinţele
crizei economice.
Sub conducerea şi îndrumarea nemijlocită a partidului comunist,
Uniunea Tineretului Comunist a mobilizat şi antrenat tineretul exploatat
la ample acţiuni revoluţionare economice şi politice, pentru apărarea intereselor fundamentale ale clasei muncitoase. Infruntînd teroarea dezlănţuită de autorităţile regimului burghez, uteciştii au acţionat cu curaj
pentru atragerea tineretului muncitor la luptă pe lbaza frontului unic,
20
21
22
23
i

4

Spre stînga, nr. 3/1931, p. 31.
Tineretul comunist în acţiune, p. 201-202.
Brazda, nr. 1/1931.
Arhiva C.O. al P.C.R., fondul nr. 108, mapa nr. 18.
Cazarma, nr. 2 din octombrie 1931.
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pentru a sili clasele dominante să acorde condiţii mai bune de viaţă pentru oamenii munciF 5 •
Orientîndu-şi activitatea în direcţia sarcinilor trasate de Congresul
al III-lea al U.T.C., din vara anului 1929,, Secţiunea U.T.C. Braşov a acţionat necontenit pentru integrarea organică a tineretului exploatat, pe
baza unităţii de acţiune, în vîltoarea marilor lupte proletare din anii
crizei economice. Sînt tot mai insistente apelurile la luptă unită pe care
organizaţia locală le adresa tineretului. ,,Partidul Comunist din România
şi lîniunea Tineretului Comunist vă cheamă la luptă se arată într-'..m
apel al secţiunilor P.C.R. şi U.T.C. Braşov, adresat la începutul anului
1931, muncitorilor vîrstnici şi tineri de la Fabrica de avioane „I.A.R.". La
atacul burghez trebuie să răspundem cu atacul revoluţionar al muncitorimii. Luaţi contact cu celelalte fabrici şi porniţi la luptă cu ei împreună.
Organizaţi imediat consfătuiri la fabrică. Alegeţi-vă un comitet de acţiune care să vă organizeze şi să vă coniducă lupta. Organizaţi ca semn
de protest încetări de muncă" 26 .
La chemarea Secţiunilor locale ale P.C.R. şi U.T.C. tinerii muncitori
şi ucenici din întreprinderile judeţului Braşov români, maghiari, germani - au participat activ la acţiunile revendicative ale clasei muncitoare, la mitingurile şi demonstraţiile de protest împotriva ofensivei capitaliste şi a monopolurilor străine. în cadrul luptelor revoluţionare a le
muncitorilor de la Tunelul „Teliu" (februarie 1929), de la Fabrica de
maşini „Schiel" (august 1929), Uzinele de avioane „I.A.R." (mai 1930)
ş.a. 27 , tinerii muncitori şi ucenici s-au aflat alături de cei vîrstnici, formulînd noi revendicări specifice privind îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă şi de viaţă.
Un aspect însemnat al activităţii Secţiunii U.T.C. Braşov, din perioada de început a crizei economice îl constituie preocuparea manifestată pentru consolidarea şi reactivizarea Secţiunilor de tineret de pe lingă
Sindicatele unitare din localitate care, încă de la constituirea lor, în aprilie 1928, s-au afirmat ca un factor activ în munca de educaţie, în spirit
de clasă, a tineretului muncitor, în organizarea şi antrenarea acestuia la
majoritatea acţiunilor revendicative ale proletariatului braşovean, iniţiate
şi conduse de către Secţiunea locală a Partidului Comunist 29 •
La începutul anului 1929, ca urmare a unei mai intense acţiuni propagandistice desfăşurată de utecişti în principalele fabrici şi ateliere din
Braşov, Secţiunea de tineret de pe lingă Sindicatele unitare din localitate
I 1 i e Ce au şes cu, op. cit., p. 104.
Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 26, mapa nr. 29.
27
Arhivele Statului Braşov, Colecţia de documente privind mişcarea muncitorea,scă din judeţul Braşov în anii 1917-1944, documentele nr. 116, 128 şi 168/1929;
vezi şi Mi .r ce a Bă 1 te s cu, E mi 1 P oe na r u, File din activitatea şi lupta comuniştilor braşoveni, Braşov, 1971, p. 531-54.
211
Arhivele Statului Braşov, Colecţia de documente privind mişcarea muncitorească din judeţul Braşov, documentele nr. 105/1929.
25

26
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1ş1 lărgeşte baza organizatorică prin cuprinderea în rîndurile sale a noi
membri, tineri muncitori şi ucenici români, maghiari, germani2 9 •
Un evident salt calitativ se înregistrează şi în domeniul muncii educative,, şezătorile, serile culturale, excursiile sau adunările lunare constituind „o reală şcoală de educaţie a tineretului în vederea pregătirii lui
pentru lupta de clasă" 30 • La aceste acţiuni - care se desfăşoară la sediul
Sindicatelor unitare, din strada Roşiorilor nr. 4 - participau din ce în ce
mai frecvent, pe lingă membrii Secţiunii de tineret, şi numeroşi ucenici
din fabricile şi atelierele oraşului. Cu aceste prilejuri era popularizată
linia politică a partidului comunist, se explica tinerilor muncitori ce este
socialismul şi comunismul, li se prezentau momentele mai importante din
istoria mişcării muncitoreşti din România şi din alte ţări sau diferite
aspecte din munca plină de abnegaţie a constructorilor socialismului din
U.R.S.S. Totodată, aceste acţiuni erau tot atîtea ocazii de demascarea a
condiţiilor grele de muncă şi de viaţă ale muncitorilor şi ţăranilor, ale
tineretului, de propagare a necesităţii organizării şi luptei unite împotriva exploatării capitaliste, pentru legalizarea P.C.R., U.T.C., Ajutorul
Roşu şi a celorlalte organizaţii revoluţionare ale clasei muncitoare. 31 •
In fruntea acestor acţiuni se situau uteciştii, membri ai Comitetului
de conducere al Secţiunii de tineret, printre care: Floarea Gheorghe,,
Kopf Marton, Lakatos Denes etc. 32 • Astfel, cu prilejul adunării Secţiunii
de tineret de pe lingă Sindicatele unitare din Braşov, din 17 martie 1929,
pentru alegerea unui delegat la Congresul Sindicatelor unitare de la
Timişoara, din 2-5 aprilie 1929, tinerii muncitori au dat mandat reprezentantului lor - Floarea Gheorghe - să susţină în cadrul congresului
ideia unei lupte hotărîte a proletariatului pentru recunoaşterea existenţei legale a Partidului comunist, a organizaţiei sale de tineret şi a Ajutorului Roşu 33 •
Moment însemnat în istoria mişcării sindicale din ţara noastră, Congresul Sindicatelor unitare de la Timişoara, din aprilie 1929, a reprezentat, în acelaşi timp, un pas înainte în direcţia dezvoltării Secţiunilor
de tineret de pe lingă Sindicatele unitare. In cadrul consfătuirii Secţiunii
de tineret din localitate, din 10 aprilie 1929, tinerii muncitori au dezbătut
problemele majore care s-au aflat în atenţia congresului şi care interesau masele largi de oameni ai muncii, inclusiv tineretul muncitor34 •
Dizolvarea de către guvernul naţional-ţărănesc a Sindicatelor unitare, după Congresul de la Timişoara, a îngreunat din ce în ce mai mult
activitatea secţiunilor de tineret. Cu toate acestea, ele au continuat activitatea organizatorică şi propagandistică pe care au adoptat-o condiţiilor
29

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
3
a Ibidem,

nr'. 119/1!)29.

30

documentele nr. 104, 105, 107, 150 şi 163/1929.
documentele nr. 104, 107, 113, 114, 117, şi 125/1929.
documentele n-r. 105 şi 151/1929.
documentele nr. 127, 150 şi 151/1929.
3
• Arhivele Statului Braşov, Colecţia de documente privind mişcarea muncitorească din judeţul Braşov în anii 1917-1944, documentul nr. 158/1929.
31
32
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le ilegalitate. La Braşov, unii membrii ai secţiunii participă la şedinţele
legale ale activului de partid, la care se discuta problema organizării
nuncitorilor vîrstnici şi tineri în comitete şi celule de fablică, sarcinile
,i formele de luptă în condiţiile grele ale ilegalităţii 35 • Forma principală
1 activităţii cultural-educative o constituia, în primul rînd, excursiile pe
valea Răcădăului, pe Tîmpa sau pe Valea Timişului, cu care prilej aveau
.oe, atît şedinţele săptămînale cit şi adunările ordinare lunare ale sec;iunii36.
Concomitent cu activitatea desfăşurată în cadrul Secţiunilor de tine:et de pe lîngă Sindicatele unitare se remarcă, în această perioadă de
:i.vînt revoluţionar, o mai largă participare a tineretului revoluţionar
xaşovean la acţiunile propagandistice ale organizaţiei locale a Blocului
Muncitoresc Ţărănesc. Din ce în ce mai mulţi tineri muncitori, comunişti
~i utecişti sînt prezenţi, alături de muncitori şi alte categorii de oameni
ii muncii. la întrunirile şi mitingurile organizate de Blocul MuncitorescTărănesc.

·
Ei participă la acţiunile de răspîndire a manifestelor şi apelurilor
prin care Blocul cheamă oamenii vîrstnici ş itineri din jude~ul Braşov,
indiferent de naţionalitate, la luptă împotriva exploatării şi asupririi,
pentru drepturi şi libertăţi democratice 37 •
Inscriindu-şi activitatea pe coordonatele majore ale partidului comunist, Secţiunea U.T.C. Braşov a militat cu consecvenţă pentru întărirea
vieţii de organizaţie şi a disciplinei revoluţionare, pentru îmbunătăţirea
muncii în rîndul tuturor categoriilor de tineri şi antrenarea acestora în
tumultul revoluţionar pe care luptele de la începutul crizei economice îl
prevesteau.
Munca organizatorică şi politică printre tinerii muncitori şi ucenici
din fabricile, atelierele şi şcolile profesionale braşovene s-a situat în
centrul atenţiei Secţiunii locale U.T.C. Sub îndrumarea sa, tinerii muncitori au participat activ la acţiunile de răspîndire a manifestelor şi a
presei muncitoreşti al căror conţinut se referea la necesitatea extinderii
reţelei organizatorice, la crearea de noi celule U.T.C. în întreprinderi,
şcoli etc. 38
O serie de manifeste editate de Secţiunile locale P.C.R. şi U.T.C.
se adresau deopotrivă tinerilor muncitori din oraşele şi satele judeţului
Braşov, chemîndu-1 la luptă unită împotriva exploatării capitaliste 39 • In
acelaşi timp, se intensifica propaganda printre ostaşi, reuşind să se creeze
în localitate, în spiritul indicaţiilor partidului comunist, a documentelor
Ibidem, documentele nr. 161, 165 şi 166/1929.
Ibidem, documentul nr. 163/1929.
37
I. Mândre a, Activitatea revoluţionară desfăşurată de organizaţia B.M.T.
din judeţul Braşov între anii 1926-1932, în Cumidava (Culegere de studii şi cercetări a Muzeului judeţean Braşov), nr. 4/1970, p. 351-358.
38
Arhivele Statului Braşov, fondul Parchetul Tribunalului Braşov, dosar nr.
1046/1930 şi 756/1932..
39
Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 26, mapele nr. 23 şi 24.
35

36
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plenarei a III-a a U.T.C. din 1931, cercuri de recruţi 40 • Cu ocazia manevrelor militare care au avut loc şi la Braşov în anul 1931, Secţiunea
U.T.C. a editat şi răspîndit manifeste, apeluri, lozinci şi fluturaşi prin
care soldaţii erau chemaţi la luptă pentru hrană, soldă şi haine mai
bune, contra corvezilor, umilinţelor şi bătăii, pentru fraternizarea cu
lupta revoluţionară a muncitorilor şi ţăranilor, din rîndurile cărora ei
înşişi proveneau 41 •
O preocupare permanentă a Secţiunii U.T.C. din Braşov, a constituit-o îndrumarea tineretului spre activitatea asociaţiilor cultural-sportive muncitoreşti. Un exemplu în acest sens îl constituie organizarea la
Fabrica „Schiel" a două echipe sportive muncitoreşti, care cuprindeau un
număr însemnat de tineri 42 • La rîndul său, într-un apel Tînărul leninist
adresa tinerilor muncitori din Braşov chemarea de a se constitui în
organizaţii sportive muncitoreşti: ,,Refuzaţi în masă de a intra în organizaţiile sportive şi culturale fasciste. Intraţi în cele reYoluţionare.
Creaţi-le pe acestea acolo unde ele nu există" 43 •
Succesele obţinute de Uniunea Tineretului Comunist în consolidarea
sa organizatorică, în munca de educare a tineretului şi de mobilizare a
acestuia la lupta revoluţionară,, cit şi unele deficienţe care mai persistau
încă în activitatea sa, au fost amplu analizate la Congresul al V-lea al
P.C.R., eveniment de seamă în procesul de clarificare ideologică şi maturizarea politică a mişcării muncitoreşti din ţara noastră, în dezvoltarea
partidului ca detaşament de avangardă al clasei muncitoa-re. Rezoluţia
Congresului a lV-lea P.C.R. asupra stării şi sarcinilor muncii partidului în sinul tineretului preciza că, în împrejurările creşterii avintului
revoluţionar, generat de criza economică, Uniunea Tineretului Comunist
trebuie să acorde o atenţie deosebită organizării şi conducerii acţiunilor
economice ale tineretului din fabrici, de pe ogoare şi ale celor şomeri, să
persevereze pentru realizarea frontului unic. Totodată, U.T.C. era chemată să facă o cotitură în privinţa creşterii sale numerice, a activităţii
organizatorice şi politice, întăririi nucleului proletar, să folosească toate
căile muncii legale şi semilegale pentru cuprinderea maselor largi ale
tineretului muncitor 44 •
In lumina indicaţiilor Congresului al V-lea al P.C.R., Secţiunea
U.T.C. Braşov şi-a concentrat, cu prioritate, atenţia spre întărirea sa politică-ideologică şi organizatorică; au fost constituite noi celule şi consolidate cele existente,, care cuprindeau în rîndurile sale un însemnat număr de tineri muncitori din marile întreprinderi. Una dintre cele mai
40

rească
41

42
43
44

Arhivele Statului Braşov, Colecţia de documente privind mişcarea muncitodin judeţul Braşov în anii 1917-1944, documentul nr. 227 /1932.
Tinărul leninist, nr. 4 din octombrie 1931.
Ibidem, nr. 3 din august 1931.
Ibidem, nr. 5 din octombrie 1931.
File din istoria U.T.C., p. 128.
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ictive celule U.T.C. se afla la fabrica de maşini „Schiel", în cadrul căreia
activat un timp şi tînărul comunist Alexandru Moghioroş 4 :;.
Un loc central în activitatea de propagandă a Secţiunii U.T.C. Bra1ov l-a ocupat acţiunea de răspîndire a manifestelor editate de organele
::entrale cit şi de cele locale ale P.C.R. şi U.T.C. Aceste manifeste cuprin:leau înflăcărate chemări la luptă adresate muncitorilor, ţăranilor, tinerilor muncitori, ucenici, militari etc., pentru ieşirea revoluţionară din criză,
;Jentru mărirea salariilor, încetarea concedierilor ş.a. Un astfel de manifest intitulat Muncitori tineri! Muncitoare tinere! Fraţilor! Ucenici! Tineri săteni!, editat de Secţiunea U.T.C. Braşov şi răspîndit în iulie 1932,
in Braşov şi în comunele Rîşnov, Zărneşti şi Cristian, demasca exploatarea la care erau supuşi tinerii muncitori în uzinele şi fabricile din judeţul Braşov, relevînd necesitatea luptei lor unite pentru cucerirea unor
revendicări legitime legate de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de
1

viată 46 •

· De multe ori, alături de manifeste, pe pereţii diferitelor edificii din
erau lipiţi în cursul nopţii de către echipe formate din tineri
muncitori, comunişti şi utecişti, fluturaşi cuprinzînd caricaturi şi lozinci
cu conţinut revoluţionar şi antimonarhic 47 •
Una dintre principalele forme de propagandă revoluţionară, de răs
pîndire în rîndul masei de tineret a politidi partidului comunist a constituit-o, alături de diferite publicaţii muncitoreşti, presa comunistă de
tineret.
Printre organele de presă ilegale editate de către Secţiunea U.T.C.
locală în această perioadă, care au adus o însemnată contribuţie la munca
de educaţie comunistă, marxist-leninistă a tineretului din Braşov, la mobilizarea acestuia la lupta revoluţionară a proletariatului român, se numără gazetele Ifju Dolgoz6 (,,Tînărul muncitor"), apărut în mai 1931 şi
Ifju Bolsevik (,,Tînărul bolşevic"), apărut în ianuarie 1932 48
în editorialul primului său număr,, gazeta Ifju Bolsevik referindu-se
la misiunea ce şi-a asumat-o, arăta: ,,Apariţia ziarului trebuie să reprezinte o cotitură în viaţa Uniunii Tineretului Comunist din Braşov. Trebuie să întrebuinţăm ca o armă în lupta împotriva burgheziei, în organizarea şi conducerea luptei maselor largi ale tineretului muncitor"~ 9 •
Articolele apărute în coloanele celor două organe de presă informau tineretul muncitor despre situaţia politică din România, demascau condiţiile
grele de lucru şi exploatarea nemiloa~ă la care erau supuşi tinerii muncitori şi ucenici de la fabricile „Scherg", .,I.A.R.", ,,Schiel", Fabrica de
hîrtie Zărneşti 50 •
Braşov,

Arhiva Comitetului judeţean U.T.C. Braşov, Schiţă monografică a organizaU.T.C. de la Uzina „Hidromecanica", p. 1-3.
46
Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 108, mapa nr. 18.
45

ţiei

47

48

49

50

Ibidem, mapele nr. 24 şi 25.
Ibidem, mapele nr. 5 şi 14.
Ifju Bolsevik, nr. 1 din ianuarie 1932.
Arhiva O..C. al: P.C.IR., fondul nr. 108, mapele 5 şi 14.
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de aceste organe de presă locală, un rol în educaţia în spirit
de clasă a tineretului din judeţul Braşov, în mobilizarea sa
în jurul obiectivelor de luptă ale partidului comunist l-au avut organele
centrale de presă ale P.C.R. şi U.T.C. între care: Tînăruz leninist, Cazarma, Viaţa muncitoare şi Munkaselet au cunoscut o largă răspîndire
în judeţul Braşov 51 •
Bogata literatură propagandistă - presa locală, manifeste, apeluri,
fluturaşi etc. era tipărită la Braşov în condiţii deosebit de grele, folosindu-se în acest scop variate mijloace şi forme, specifice munci ilegale.
O mare parte din aceste materiale erau tipărite în sala de maşini a Băi
lor comunale „Eforia" din Braşov, unde era instalată o maşină de multiplicat ce aparţinea Secţiunii locale a tineretului comunist5 :!.
Acţiunea de tipărire dar, mai ales., de răspîndire a acestor materiale
propagandistice, în condiţiile intensificării măsurilor represive ale autorităţilor, cereau din partea tinerilor comunişti un deosebit curaj, devotament şi spirit de sacrificiu. Filele dosarelor de anchetă ale arhivei tribunalului din Braşov cuprind numeroase exemple de tineri comunişti
braşoveni care, arestaţi şi condamnaţi pentru participare la asemenea
acţiuni, au înfruntat cu hotărîre şi demnitate aparatul represiv şi jm;tiţia burgheză. Astfel, în mai 1932 au fost trimişi în judecată doi tineri
muncitori - Iosif Ferencz {24 ani) şi Iosif Szabo ,(16 ani) - , care :la
31 martie 1932 au fost surprinşi - aşa cum rezultă din dosarul de anchetă ,.răspîndind manifeste comuniste cu caracter incendiar" în rîndul ucenicilor de la Şcoala profesională din Str. Băilor din Braşov. în
pofida metodelor dure folosite de autorităţile poliţieneşti în timpul anchetei ei au refuzat să deconspire activitatea organizaţiei 53 • 1n ziua de
5 ianuarie 1933, au fost arestaţi alţi doi tineri muncitori - Dumitru
Popovici şi Ioan Ardeleanu - pentru că au răspîndit printre muncitori
manifeste comuniste care - aşa cum este consemnat în dosarul de trimitere în judecată - ,,atîţau clasa muncitoare contra patronilor şi autorităţilor". In faţa atitudinii demne a celor doi tineri muncitori, la 16 octombrie 1933, Tribunalul din Braşov este nevoit să pronunţe sentinţa
de achitare, sub pretextul că ,,. ... nu au existat martori" 54 •
In aceeaşi perioadă este judecat şi condamnat de acelaşi tribunal, la
2 ani închisoare, Bela Simion, în vîrsta de 19 ani, pentru activitatea
desfăşurată în cadrul secţiunii locale a U.T.C. şi participarea la acţiuni
de răspîndire a manifestelor 55 •
revoluţionar,

51
Arhivele Statului Braşov, fondul Parchetului Tribunalului Braşov, dosar nr.
1297 /1929; Colecţia de documente privind mişcarea muncitorească din judeţul Braşov în anii 1917-1944, documentul nr. 199/1931.
52 Idem, fondul Legiunea de jandarmi Braşov, dosar nr. 3 A/1933, pachet 4.
fila 73.
53 Idem, fondul parchetul Tribunalului Braşov, dosar nr. 756/1932, fila 1; Mircea Băltescu, Emil Poenaru, op. cit., p. 94.
54 Arhivele Statului Braşov, fondul Parchetul Tribunalului Braşov, dosar nr.
1271/1933, fila 2.
55 Mi r ce a
Bă 1 te s cu, E mi 1 P oe n a r u, op. cit., p. 73.
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Pe fondul situaţiei social-economice precare a oamenilor muncii de
la oraşe şi sate, a acţiunilor revoluţionare de amploare purtate de aceş
tia sub conducerea partidului comunist, activitatea propagandistică desfăşurată de Secţiunea locală U.T.C. a dinamizat, în mod nemijlocit,
cursul luptei maselor de tineri din oraşul şi judeţul Braşov, în fruntea
cărora s-au situat uteciştii. Acesta s-a vădit în mod practic în atragerea
tineretului muncitor, alături de cei vîrstnici, la acţiunile revendicative
care au avut loc, în anul 1932, la mina Concordia din Vulcan, la ,.Schiel"
şi „I.A.R"'rn, în sprijinirea, de către Secţiunea locală U.T.C., a luptei şo
merilor. Un număr din ce în ce mai mare de tineri muncitori au participat activ la puternicile acţiuni demonstrative desfăşurate de şomerii
din Braşov în cursul anilor 1931 şi 1932. Cu prilejul unui asemenea manifestaţii, care a avut loc la 26 decembrie 1932, uteciştii purtau pancarde
cu lozinca: ,,Vrem lucru, pîine şi ajutor de stat pentru şomeri!" Poliţia
.a intervenit cu brutalitate, imprăştiind pe demonstranţi şi arestînd un
însemnat număr dintre ei, între care şi nouă tineri muncitorFi 7 •
Cu ocazia aniversării unor momente din istoria de luptă a cla ;ei
muncitoare - 1 Mai sau Ziua internaţională a tineretului (prima duminică a lunii septembrie) tinerii comunişti din Braşov arborau drapelul roşu,, stindardul de luptă al comuniştilor, pe unele fabrici din
localitate sau judeţ. Astfel, la Braşov, în seara zilei de 30 aprilie 1932,
în preajma sărbătoririi zilei de 1 Mai, un grup de tineri muncitori, în
frunte cu utecistul Anton Balazs, au arborat steagul roşu pe coşul Fabricii „ITAG". Arestat, Anton Balazs a refuzat, în pofida tuturor măsu
rilor de tortură şi de intimidare, să trădeze numele tovarăşilor de acţiune.
Aceeaşi atitudine demnă a avut-o şi în timpul procesului judecat la Tribunalul din Braşov în urma căruia a fost condamnat la 1 an închisoare
şi 10 OOO lei amendă 58 • Acţiuni similare au avut loc la uzina „Concordia"
din Vulcan, la 7 septembrie 1932, şi la Fabrica de Celuloză din Zărneşti,
în ziua de 6 noiembrie a aceluiaşi an. Ca urmare a acestor acţiuni mai
mulţi tineri muncitori din comunele Zărneşti şi Rîşnov,, printre care Ion
Codlean, Petre Topfner, Alexe Creţu, Iosif Nagy au fost arestaţi, judecaţi şi condamnaţi la ani grei de închisoare 59 •
Analizînd situaţia politică şi organizatorică precum şi sarcinile organizaţiilor comuniste de tineret din Transilvania, Rezoluţia C.C. al
56

Dor ica

Bucu r,

Cîteva aspecte

privind activitatea P.C.R. şi mişcarea
Cumidava (Culegere de

muncitorească din judeţul Braşov între anii 1929-1933, în
Ltudii şi cercetări a Muzeului Judeţean BI'aşov), nr. 3/1969,

p. 355-356.
Arhiva O.C. al P.C.R., fondul nr. 108, mapa nr. 27; AI'hivele Statului Braşov,
fondul Parchetul Tribunalului Braşov, dosarul nr. 2783/193 2; Tînărul leninist, nr. 1
din ianuarie 1933.
58
Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 108, mapa nr.. 16; Mircea Băltesc u,
E mi 1 P oe na r u, op. cit., p. 97.
9
~ Arhivele Statului Braşov, Colecţia de documente privind mişcarea muncitorească din judeţul Braşov în anii 1917-1944, dosaJI" nr. 216/2460/19 32; Mircea Bă 1t e s cu, Emil Poenaru, op. cit., p. 97.
57
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U.T.C., din iunie 1932, releva rezultatele pozitive obţinute de Secţiunea
U.T.C. Braşov, în special după Congresul al V-lea al P.C.R., pe linia extinderii reţelei de celule U.T.C. în întreprinderi, a antrenării tineretului
braşovean la luptele revoluţionare ale proletariatuluiG 0 • Totodată, Rezoluţia sublinia necesitatea intensificării acţiunii de creare a celulelor în
întreprinderile şi satele cele mai importante din regiune, a muncii d(;
educaţie marxist-leninistă în vederea ridicării nivelului ideologic-cultural al membrilor organizaţiei, a activităţii de demascare a organizaţiilor
burgheze de tineret şi îndeosebi a celor de extremă dreaptă, care a\·eau
influenţă nefastă asupra unor tineri proveniţi mai cu seamă din categoriile neproletare 61 •
Marile bătălii de clasă ale muncitorilor ceferişti şi petrolişti din ianuarie-februarie 1933, prin nivelul înalt de organizare, combativitate
şi fermitate,, au avut o profundă înrîurire asupra conştiinţei maselor
muncitoare, determinînd frămîntări şi agitaţii în toate întreprinderile
din Braşov. Răspunzind chemării partidului, tinerii muncitori din Braşov,
în frunte cu comuniştii şi uteciştii, au luat parte activă la acţiunile de
solidaritate ale muncitoriilor de la Atelierele C.F.R., de la Fabridle
„Schiel", ,,ITAG", ,,Fabrica de piele", ,,Scherg" etc. cu lupta eroică a
ceferiştilor de 11a „Griviţa şi ,a petroliş'tilor din Valea Prahovei 6 ~.
Cu prilejul procesului conducătorilor luptelor muncitorilor ceferişti
şi petrolişti, organizaţia U.T.C. Braşov a lansat în preajma zilei de 1 august 1933, manifestul institu[at: Tovarăşi! Muncitori! Tineri Muncitori!
Tinere Muncitoare!, în care cerea stingerea odiosului proces intentat celor mai devotaţi fii ai poporului român 63 •
In urma bătăliilor de clasă din anii 1929-1933, a experienţei acumulată în aceşti ani de puternice frămîntări sociale, organizaţia locală
U.T.C. şi-a întărit influenţa politico-ideologică asupra tineretului revoluţionar. In perioada următoare, s-au intensificat acţiunile iniţiate de celulele U.T.C. în rîndul tineretului muncitor. La Fabrica de cauciuc din
Braşov tinerii au declanşat, în iulie 1934, o acţiune revendicativă împotriva reducerilor de salarii 64 • Pe fondul uno.r nemulţumiri generate de
înăsprirea exploatării, celula U.T.C. de la Fabrica metalurgică „Schiel" a
organizat, pe bază de front unic, mai multe acţiuni parţiale, mobilizind
pe ucenici la luptă pentru cucerirea unor revendicări legate de plata
regulată a salariilor şi respectarea de către direcţiunea fabricii a unei
pauze dintre programul de lucru şi orele de şcoală. Treizeci de ucenici
au mers la conducerea fabricii apărînd aceste drepturi. Tinerii muncitori
din fabrică, sprijiniţi de cei vîrstnici, au fost solidari. Astfel., au reuşit
să obţină, e drept numai parţial, una din revendicări spor la salariu-,
însă numai pentru ciţiva ucenici dintre cei care lucrau la secţia de tur60
61

Buletinul C.C. al U.T.C. din România, nr. 3 din iunie 1932.
Ibidem.
u2 Mircea Bă 1 te s cu, Emil P oe n aru, op. cit., p. 59-61.
63
Arhiva C.C. al P.C.n., fondul nr. 108, mapele nr. 23 şi 24.
64
Buletinul C.C. al U.T.C. din România, nr. 1 din noiembrie 1933.
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nătorie. Tot la această fabrică, un comitet de acţiune compus din
nici a iniţiat o acţiune împotriva condiţiilor grele din şcoală, la

~îl

12 ucecare au

participat 60 de ucenici 65 •
Pe aceeaşi linie se situează şi acţiunile celulei U.T.C. de la Fabrica
,,Hess", unde din cei 250 muncitori aproape 90°/0 erau tineri. Aici, uteciştii s-au situat în fruntea unei acţiuni energice a tinerilor pentru sporirea salariilor şi introducerea unui regim de 8 ore de muncă. 1n acest
scop, celula U.T.C. a ţinut întruniri şi consfătuiri în grupuri cu tinerele
muncitoare, a lansat un manifest în peste 100 de exemplare prin care
tinerii erau chemaţi să acţioneze cu fermitate, să formeze comitete de
front unic pentru a spori şansele satisfacerii revendicărilor formulate 6 G.
1n focul luptelor de clasă din perioada crizei economice (1929-1933),
tinerii muncitori din întreprinderile braşovene - români, maghiart germani - au participat la numeroase acţiuni ale clasei muncitoare, iniţiate
şi conduse de organizaţiile locale P.C.R. şi U.T.C., pentru cucerirea drepturilor şi libertăţilor legitime ale celor ce muncesc. Cursul acestor lupte
a relevat, în chip concludent, aportul tineretului şi al organizaţiei sale
comuniste la lupta revoluţionară a proletariatului, necesitatea realizării
unităţii muncitoreşti de acţiune.
Marile bătălii de clasă din anii 1929-1933 au scos în evidenţă abnegaţia, curajul, devotamentul şi spiritul de sacrificiu al tineretului
muncitor de pe aceste meleaguri, utilitatea experienţei dobîndită în
aceste împrejurări, materializîndu-se plenar în anii ce au urmat.

LA JEUNESSE REVOLUTIONNAIRE DE BRAŞOV
DANS LES GRANDES BATAILLES DE CLASSE PENDANT LA GRANDE CRISE
DE 1929-1933
(Resume)

En s'appuyant sur la presse de l'epoque et sur certains documents d'archives,
l'auteur reconstitue quelques aspects moins connus de la lutte de la jeunesse ouvriere
de Braşov entre 1929-1933. On insiste sur la contribution de la jeunesse et de son
organisation communiste a la lutte revolutionnaire du proletariat de Roumanie.

li, Tinărul leninist,
68

nr. 14 din decembrie 1933.

Ibidem.
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DIN ACTIVITATEA FRONTULUI PLUGARILOR lN ŢARA OAŞULUI
(194'1-1947)

de
IOAN CHIŞU
AUREL PANTEA

Victoria revoluţiei de eliberare socială şi naţională ldin august 1944
a marcat începutul revoluţiei popular-democratice, cure a deschis României perspective noi de evoluţie. După cum se subliniază în Programul
P.C.R., aceste importante evenimente au „inaugurat epoca unor profunde
transformări revoluţionare, democratice în societatea românească, a cuceririi puterii politice de către cbsa muncitoare. în alianţă cu ţărănimea şi
masele largi populare. Epoca ce a urmat a marcat începutul unei noi
istorii a patriei noastre - istoria împlinirii idealurilor de dreptate soci3lă şi naţională pentru care au luptat nenumărate generaţii de înaintaşi,
a cuceririi depline a independenţei şi suverani tă ţii naţionale a României,
a dreptului sacru al poporului român de a fi stăpîn în propria lui ţară"'.
Pentru înfăptuirea sarcinilor revoluţiei democrat populare conduse
de P.C.R., era imperios necesară atragerea alături de clasa muncitoare
- care reprezenta forţa principală în revoluţie - şi a ţărănimii, aliatul
ei principal, de bază, a celorlalte pături şi categorii soci3le interesate
sincer în dezvoltarea democratică a ţării.
Ţărănimea era în mod obiectiv interesată în înfăptuirea. consolidarea şi dezvoltarea cuceririlor istorice obţinute prin doborîrea fascismului, susţinerea războiului antihitlerist, restabilirea independenţei şi
integrităţii naţionale a ţării, cucerirea drepturilor şi a libertăţilor cetă
ţeneşti în cadrul unui regim cu adevărat democratic. Ţărănimea, care
forma imensa majoritate a populaţiei şi dispunea de energii revoluţionare
dovedite secole de-a rîndul în trecutul istoriei noastre, reprezenta aliatul
principal al clasei muncitoare în revoluţie. 1n acest scop, P.C.R. a îndrumat ţărănimea să se organizeze şi să acţioneze alături de clasa muncitoare şi celelalte forţe democratice într-un front revoluţionar unit. Astfel,
folosind tradiţiile luptei comune de dinaintea eliberări~, P.C.R. a sprijinit
Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, Editura Politică Bucureşti, 1974, p. 52,
'
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îndeaproape organizarea şi dezvoltarea Frontului Plugarilor şi organizarea comitetelor săteşti:!.
Atragerea ţărănimii la procesul revoluţionar s-a făcut în condiţiile
luptei împotriva reacţiunii interne, pentru instaurarea guvernului democratic şi înfăptuirea reformei agrare. Ţărănimea se convingea prin
proprie experienţă de justeţea politicii comuniştilor, era atrasă în mod
obiectiv spre P.C.R. şi organizaţiile democratice de masă.
Munca de organizare şi mobilizare a ţărănimii întîmpina încă destule
greutăţi, ţărănimea manifesta încă şovăială, neîncredere, prejudecăţi datorate propagandei burgheze care încerca să o îndepărteze de revoluţie,
de partidul comunist. în aceste condiţii, comuniştii au folosit cu multă
răbdare şi măiestrie o largă gamă de forme şi mijloace de convingere a
ţărănimii, pentru a o atrage în organizaţiile de partid, în Frontul Plugarilor, în Comitetele Blocului Naţional Democrat, Apărarea Patriotică etc.
P.C.R. a acţionat, în primul rînd pentru întărirea organizaţiilor sale din
mediul rural, pentru atragerea în partid a celor mai înaintaţi ţărani, care
manifestaseră hotărire şi abnegaţie în lupta împotriva fascismului şi moşierimii, pentru instaurarea unui regim democratic.
în acest sem>i, în toamna anului 1944, pe baza directivelor C.C. al
P.C.R., Comitetele regionale de partid au luat măsuri pentru întărirea
activităţii şi propagandei la sate, refacerea celulelor săteşti şi primirea
de noi membri din rîndul ţărănimii muncitoare. In unele judeţe cu caracter preponderent agrar, C.C. al P.C.R. a trimis un număr însemnat
de cadre cu experienţă pentru a ajuta ţărănimea să se organizeze 3 •
Paralel cu acţiunea de atragere a ţărănimii spre partid s-a acordat
o atenţie deosebită organizării la scară naţională a Frontului Plugarilor.
In condiţiile economice şi social-politice de după 23 August 1944,
cînd asupra satului îşi concentrau atenţia toate partidele reacţiunii, care
sperau să atragă ţărănimea de partea lor pentru a-şi menţine puterea
politică, aşa cum au făcut-o decenii de-a rîndul, P.C.R. a văzut în Frontul Plugarilor o grupare menită să îndeplinească rolul istoric de atragere şi mobilizare a populaţiei rurale alături de forţele democratice din
ţară în procesul revoluţionar desfăşurat de clasa muncitoare sub conducerea comuniştilor. In acest scop, în septembrie 1944, s-a trecut la extinderea organizaţiei Frontului Plugarilor la scară naţională, la transformarea ei dintr-o organizaţie regională, într-o grupare politică pe plan
naţional 4.

După cum subliniază tovarăşul Nicol,ae Ceauşescu, secretarul general al P.C.R., ,,Partidul a acordat o mare atenţie ţărănimii muncitoare;
în acest scop în toamna anului 1944,, Frontul Plugarilor care activase
2

România în anii revoluţiei democrat-populare. 1944-1947, Editura Politică,

Bucureşti,

1971, p. 61.
I o ni ţ ă, G h.
Bucureşti, 1970, p. 140.
' Ibidem, p. 141-142.
3

tică,

G h.

Ţuţui,

Frontul Plugarilor. 1933-1953, Editura Poli-
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pînă atunci numai la
ţărănimii muncitoare

nivelul citorva judeţe a devenit organizaţia unică a
din România" 5 •
în noiembrie 1944 s-a desfăşurat la Bucureşti prima Conferinţă a
Frontului Plugarilor, care şi-a propus să extindă organizaţia la scară
naţională, să întărească alianţa cu clasa muncitoare, colaborarea cu P.C.R.
şi cu celelalte forţe democratice. Apelul Conferinţei mobiliza ţărănimea
să se încadreze în Frontul Plugarilor. în toamna anului 1944 şi mai ales
în anii 1945-1946, Frontul Plugarilor s-a dezvoltat rapid în întreaga
ţară. Comitetele ţărăneşti din diferite localităţi ale ţării şi-au reorganizat
activitatea pe baze noi şi sub îndrumarea conducerii centrale a Frontului
Plugarilor în care se aflau Dr. Petru Groza, Miron Belea, Ion Moga Fileru, Romulus Zăroni şi alţii 6 , au obţinut succese importante în munca
cu ţăranii.
Atragerea şi încadrarea ţărănimii în Frontul Plugarilor s-a desfăşu
rat şi în Ţara Oaşului sub semnul participării la înfăptuirea grabnică a
marilor sarcini naţionale, politice, economice şi sociale ale revoluţiei
popular-democratice, printre care, în primul rînd, sprijinirea frontului
antihitlerist, eliberarea părţii de Nord a Transilvaniei de sub jugul hortyst şi reinstaurarea administraţiei democratice româneşti, înlăturarea
urmărilor ocupaţiei hitleriste., înfăptuirea reformei agrare, refacerea economiei distruse de război etc. După cum se arăta într-o chemare a Comitetului judeţean Satu-Mare al Frontului Plugarilor, ţărănimea trebuia
să-şi strîngă rîndurile, să se alăture luptei clasei muncitoare pentru înfăptuirea marilor reforme democratice ale momentului istoric: ,,Fraţi
plugari! După patru ani de urgie ce au trecut peste noi în timpul ocupaţiei hortyste, putem să ne ridicăm capul şi noi care întotdeauna am
fost pătura cea mai asuprită.
1n urma actului de la 23 August 1944, cînd România a încheiat armistiţiul cu puternica noastră vecină Rusia Sovietică ... , ni s-a dat
posibilitatea să ne organizăm mînă în mină şi să luptăm pentru a putea
ajunge ţinta pentru care au luptat şi au murit strămoşii noştri.
Dar timpurile s-au schimbat, lupta iobagilor s-a schimbat cu lupta
întregului popor contra fasciştilor, hitleriştilor, hortyştilor şi tuturor din
slujba lor.
Să dăm ostaşi bravi şi ajutor material armatelor eliberatoare ruseşti
şi româneşti, prin aceasta arătînd voinţa noastră fermă pentru eliberarea
n?a_,stră. Pentru ca _să ajungem scopul luptei noastre trebuie să ne orgamzam. Nu aşteptaţi deci, organizaţi comitete săteşti, grupaţi-vă în FronN i co I a e Ce au şes cu, Cuvîntare cu prilejul celei de a 25-a aniversări a
instaurării guvernului democratic din 6 martie 1945 Editura Politică Bucureşti 1970
p. 11.
'
'
'
'
5

6

România în anii

Bucureşti,

1971, p. 63.

revoluţiei democrat-populare, 1944-1947, Editura Politică,
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tul Plugarilor, care este organizaţia voastră firească. Uniţi-vă căci unirea
face puterea!" 7 •
În anul 1945, împreună cu celelalte organizaţii democratice,, Frontul
Plugarilor a aderat la Platforma Frontului Naţional Democrat. In proiectul Platformei F.N.D., dat publicităţii şi în Ţara Oaşului de ziarul
„Brazdă Nouă", organul de presă al Frontului Plugarilor din judeţul
Satu-Mare, se .:irăta că în urma situaţiei create după evenimentele din august 1944, pentru prima dată în istoria sa poporul român are posibilitatea
să-şi dobîndească independenţa deplină şi un regim de largi libertăţi
democratice. Pentru aceasta se impunea însă continuarea luptei împotriva ocupanţilor şi înfrîngerea lor definitivă, promovarea unei politici
de prietenie şi colaborare cu Uniunea Sovietică şi cu toate ţările vecine,
nimicirea foscismului din România, pedepsirea trădătorilor patriei, stabilirea unui regim de reală democraţie parlamentară etc. 8 •
Pe lingă aceste sarcini specifice pentru întreaga Românie, pentru
Ţ'-u-a Oaşului se puneau, în plus, o serie de sarcini rezultate din înapoierea şi asuprirea seculară, naţională şi socială a acestui .,,colţ uitat de
ţară", cum era supranumit cu amărăciune Oaşul. Oprindu-se asupra trecutului întunecat şi eJGprimînd speranţa unei Pedresări a situaţiei sub regimul democratic, ziarul „Sătmarul" scria: ,,Este regretabil că în acest
secOil al culturii şi civilizaţiei o regiune aşa de frumoasă ca Oaşul nostru să fie atît de neglijată. E ceva de necrezut că numărul celor analfabeţi să fie aşa de ma~e ca în regiunile acestea. Ştim şi sîntem convinşi
că atît sub fosta dominaţie maghiară, cit şi sub cea românească asuprirea a lucrat mină în mină; cei care au stat întotdeauna la cîrmă, nu au
adictat nici decum şi niciodată ridicarea şi luminarea fiilor no.ştri dragi
şi falnici ai ogorului românesc, ci din contră, i-au ţinut in întuneric,
pentru a nu pretinde niciodată drepturile şi libertăţile cuvenite lor. Cu
noua eră, trecutul să rămînă al trecutului.
Azi, după atîţia ani de suferinţă şi cotropire,, conducerea ţării se află
în mîinile care s-au ridicat din sinul poporului.
Vom încerca să corectăm greşelile şi păcatele trecutului, vom semăna
pace şi înţelegere acolo unde sub diferite regime fasciste s-a semănat
şovinismul, ura de rasă de către unele capete îndărătnice: vom arăta
drumul spre o viaţă adevărat democratică şi vom pleda cu sfinţenie pentru dreptul de a avea cuvînt acei care muncesc, pentru o Românie democratică, o Românie unde să poată avea drepturi egale fiecare cetă
ţean cinstit, indiferent de naţionalitate" 9 •
Raportul Comitetului Regional Oradea al P.C.R., căruia îi era subordonată teritorial şi această zonă, sublirnia greutăţile mari din Sătmar
şi Oaş în 1945. Existau mari neajunsuri în aprovizionarea populaţiei, iar
importante capacităţi industriale nu erau puse în funcţiune. Elementele
7

Brazdă Nouă,

8

Ibidem.

9

Sătmarul,

din 28 ianuarie 1945.

din 14 iulie 1946.
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reacţionare române şi
naţionalistă. Apăruseră

maghiare desfăşurau o febrilă activitate şonna,
fenomene de şomaj mai cu seamă în Tara Oaşului,
mijloacele de transport erau insuficiente. Elementele teroriste recurgeau
la acte banditeşti împotriva populaţiei, desfăşurau o propagandă ostilă
regimului democratic 10 •
In pofida acestor greutăţi rîndurile organizaţiilor de partid şi a celor
de masă din judeţ au continuat să crească, astfel că în noiembrie l 9·16,
organizaţia judeţeană P.C.R. Satu-Mare avea un efectiv total de 4218
membri, din care 2026 muncitori, 1596 ţărani, 295 mici meseriaşi, 107 intelectuali şi 197 funcţionari. Organizaţiile de masă condu.se de P.C.R.
au cunoscut în aceeaşi perioadă o importantă creştere a numărului de
membri. Astfel, în 1945 organizaţiile sindicale cuprindeau 10 282 de
membri; Frontul Plugarilor - 28 608; Uniunea Populară Maghiară 21 898; Apărarea Patriotică - 3330 11 •
Efervescenţa vieţii politice, creşterea influenţei P.C.R. şi a organizaţiilor sale de masă s-a resimţit puternic după 1944 şi în Ţara Oa~ului.
Prin cadrele sale de frunte, Leontin Sălăjan, Alexandru Sencovici ş.a.12.
Regionala P.C.R. Oradea s-a preocupat îndeaproape de procesul reorganizării pe baze legale a partidului comunist şi a organizaţiilor democratice, de creşterea influenţei lor în mase. De asemenea, Ţara Oaşului a
stat în atenţia permanentă a conducerii centrale a P.C.R. şi a guvernului
democratic care, prin vizitele făcute de către Lucreţiu Pătrăşcanu 13 ,
Dr. Petru Groza 14 ş.a. au impulsionat procesul de democratizare, de reinstaurare a administraţiei româneşti, de rezolvare a unor probleme economice, sociale şi juridice, de creşterea influenţei partidului comunist
şi a guvernului democratic în rîndul masei de oşeni.
Atragerea ţărănimii din Oaş către organizaţiile Frontului Plugarilor
a întimpinat anumite greutăţi cauzate, pe de o parte,, de faptul că pînă
la 23 August 1944 în această parte a ţării nu acţionaseră organizaţii ale
Frontului Plugarilor, iar pe de altă parte, ţăranii oşeni manifestau o anumită reţinere determinată de faptul că înainte de 1944, în Oaş organizaţiile P.N.T. desfăşuraseră o propagandă demagogică care a amăgit ţă
rănimea, i-a înşelat speranţele, ceea ce a determinat apariţia unei stări
de neîncredere faţă de orice încercare de organizare a ei. La aceasta se
adaugă amintirea dureroasă a anilor ocupaţiei horthyste, cînd populaţia
românească majoritară a fost supusă unei duble exploatări, sociale şi
naţionale, a fost ţinută în înapoiere economică, socială şi culturală, cu
un standard de viaţă dintre cele mai înapoiate în Europa. Secolele de
asuprire şi înapoiere, faptul că toate regimurile politice şi guvernele de
pînă atunci înşelaseră speranţele oamenilor i-a făcut pe oşeni să privească cu oarecare neîncredere noul regim, organizaţiile democratice care
Sătmărenii în lupta pentru socialism. 1944-1947, Satu-Mare, 1974, p. G3-G4.
Ibidem, p. 62-63.
Sătmarul, din 23 August 1946.
13
Ibidem, din 25 iulie 1946.
u Ibidem, din 15 octombrie 1946.

10
11

12
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viaţă politică nouă. Ilustrînd această stare de spirit, ziarul
,,Brazdă Nouă" afirma: .,Această regiune (Ţara Oaşului, n.n.) a fost pără
sită întotdeauna, mai ales în aceşti patru ani din urmă. Pentru starea ei
de pină acum sînt de vină autorităţile maghiare, dar acum cînd ar a\"ea
posibilitatea să înceapă o viaţă nouă şi liberă, oamenii aceştia stau pe

îi chema la o

gînduri şi sînt neîncrăzători. În drumul nostru pentru organizarea în
regiune a Frontului Plugarilor, am găsit o mulţime de comune unde
nu era nici-un fel de orînduială, aşa de pildă comuna Boineşti, era fără
primar, fără învăţător, fără gardă comunală ... Cînd am chemat populaţia comunei pentru a explica rosturile organizaţiei Frontului Plugarilor,
3U venit foarte puţini deoarece se lansase zvonul că în comună a sosit
o comisie care face înscrieri pentru a li se lua vitele. Înţelegem că autorităţile maghiare nu le-a fost în interes să se îngrijească de regiunea
aceasta, dar nu înţelegem de ce oamenii sint nepăsători acum cînd încep
o viaţă nouă" 15 •
Ziarele „Brazdă Nouă", .,Drepturile ţăranilor", ,,Sătmarul", ,,Colţ de
ţară" şi alte organe de presă democratice din judeţ, au desfăşurat o largă
campanie propagandistică pentru a-i scoate pe oşeni din această apatie
politică de moment, pentru a-i atrage de partea regimului democratic, a
Frontului Plugarilor. Ziarul „Brazdă Nouă", explica pe larg, in unul din
numerele sale, istoricul, ţelurile şi sarcinile Frontului Plugarilor, îndemnindu-i pe oşeni să intre în masă în această organizaţie. Articolul
intitulat „Frontul Plugarilor. Cum s-a născut, ce este şi ce vrea? De la
Ţebea lui Horea la muncitorii de la Griviţa." are drept motto cuvintele
rostite de Ion Moga Fileru la întemeierea organizaţiei în 1933: ,,Plecăm
la luptă cu munţii după noi." Articolul arată că de la început Frontul
Plugarilor a luptat ,pentru o reforimă agrară radioolă în folosul ţăTănimii,
pentru înfrăţirea ei în luptă ailături de ICllasa muncitoare, pentru colaborarea cu alte organizaţii democratice ca M.A.D.O.SZ.-ul, Blocul Democratic etc., în lupta împotriva fascismului şi războiului, pentru democraţie într-o Românie nouă 16 •
1n chemarea intitulată „Să ne unim forţele", lansată de acelaşi ziar,
se demonstrează că regimurile burghezo-moşiereşti maghiare şi române
au învrăjbit masele ţărăneşti pentru a le putea exploata mai uşor. Acum
însă era necesară aderarea ţărănimii la Frontul Plugarilor, indiferent de
naţionalitate, dat fiind faptul că această organizaţie urmărea înfăptuirea
reformei agrare 17 •
Ca urmare a vastei activităţi propagandistice ,şi organizatorice desfăşu
rată de Comitetul judeţean Satu-Mare al Frontului Plugarilor., condus
de preşedintele Aurel Nistor, a Comitetului de plasă Oa.ş condus de Ioan
Ţăranu, locuitor al comunei Boineşti, organizaţia s-a extins în întreaga
Ţară a Oaşului. Un aport deosebit La consolidarea organizaţiilor Frontu15

Brazdă Nouă, din 28 ianuarie 1945.

16
17

Ibidem, din 11 februarie 1945.
Ibidem, din 4 februarie 1945.
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lui Plugarilor din Oaş l-a avut Ioan Ţăranu, care, ca localnic, cunoştea
mai bine situaţia şi sufletul oşenilor, s-a putut apropia cu mai multă
uşurinţă de ei şi în cele din urmă a putut să-i organizeze mai uşor.
Candidat în alegerile parlamentare din 1946, Ioan Ţăranu era astfel
caracterizat: ,,Oşan de la Boineşti, este reprezentantul cel mai demn al
ţăranilor din Satu-Mare şi a luptat fără osteneală la reforma agrară din
acest judeţ. Astăzi este vicepreşedintele organizaţiei judeţene a Fran tului Plugarilor 18 • Ca urmare a meritelor sale, Ioan Ţăranu a fost promovat în 194 7, preşedinte al Frontului Plugarilor din judeţul Satu-Mare 19 •
Consemnînd procesul de aderare al ţărănimii oşene la Frontul Plugarilor, ziarul „Brazdă Nouă" sublinia: r,Şi la noi, ca în restul ţării s-a
început sistematic organizarea comunelor. Cu toate că în regiunea aceasta
nu s-a auzit niciodată de organizaţia Frontului Plugarilor o mulţime de
oameni din diferite comune au început organizarea comitetelor comunale ale Frontului Plugarilor" 20 •
Cu toate greutăţile provocate de reacţiune, cu toată şovăiala manifestată de unii ţărani, organizaţiile Frontului Plugarilor s-au închegat
peste tot în Ţara Oaşului. In comuna Negreşti, în fruntea Comitetului
comunal al Frontului Plugarilor a fost ales Mihai Fabian. In programul
de acţiune al comitetului se prevedea: înfăptuirea reformei agrare care
să dea ţăranilor pămînt arabil, loc de păşune, lot de pădure, locuri de
muncă pentru cei fără lucru etc. 21 •
Preocuparea organizaţiilor Frontului Plugarilor faţă de necesităţile
ardente ale satului au spulberat neîncrederea ţărănimii faţă de organizaţie. Din acest moment s-a produs în Ţara Oaşului o adevărată cotitură
în atitudinea maselor populare din această zonă, în sensul că ea a optat
ireversibil pentru democraţie: ,,Oamenii încep a reveni, încep să vadă
că sînt liberi asupra voinţei lor. Atît muncitorii cit şi ţăranii se grupează în organizaţii care şi-au pus ca ţintă apărarea drepturilor lor" 22 •
Plugarii din comuna Certeze, cei din Boineşti şi din alte localităţi oşene
şi-au constituit comitete ale Frontului Plugarilor în care au ales conducători ce s-au dovedit .,,din totdeauna hotărîţi să lupte în interesul celor
nevoiaşi şi asupriţi" 23 •

încadrarea ţărănimii oşene în organizaţii ale Frontului Plugarilor şi
atragerea ei la politica de transformări democratice s-a realizat în condiţiile luptei împotriva reacţiunii, care încerca să destrame unitatea ţără
nească, să o scoată de sub influenţa P.C.R. şi a Frontului Plugarilor.
Aceste manevre au fost demascate de membrii Comitetului judeţean SatuMare al Frontului Plugarilor. Astfel, în şedinţa Comitetului comunal din
Trip, Ioan Ţăranu afirma: ,, ... noi, ţăranii organizaţi în Frontul Pluga18
19

20

21
i-i

23

Sătmarul, din 24 noiembrie 1946.
Colţ de ţară, din 7 februarie 1947.
Brazdă Nouă, din 28 ianuarie 1945.

Ibidem.
Ibidem, din 11 februarie 1945.
Ibidem, din 18 februarie 1945.
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rilor ne cunoaştem destul de bine prietenii, dar la fel şi duşmanii noştri,
ciocoii şi uneltele lor. Prieteni ne sînt muncitorii din fabrici şi uzine,
care ne-au ajutat la reforma agrară şi care au vărsat sînge, au dat
victime pentru înfăptuirea acestei reforme agrare.
Duşmani ne sînt toţi care s-au aşezat de-a curmezişul reformei agrare
şi au căutat să oprească înfăptuirea ei, în frunte cu moşierii reacţionari.
De azi înainte ţăranii vor munci pămînturile lor, primite prin reforma
agrară înfăptuită de guvernul Petru Groza" 24 •
Schimbarea conştiinţei politice a ţărănimii oşene în anii revoluţiei
popular-democratice era atestată în cel mai înalt grad de părăsirea în
masă a „partidelor istorice". Marcînd opţiunea politică definitivă a ţăra
nilor oşeni în favoarea democraţiei, ziarul .,,Sătmarul" scria că locuitorii
comunei Trip şi din alte comune, care mult timp activaseră în organizaţia naţional-ţărănistă, îndemnaţi de promisiuni care nu s-au realizat niciodată, au părăsit această organizaţie şi satisfăcuţi de măsurile adoptate
de guvernul democratic al ţării s-au decis să-i dea tot ajutorul. In acest
sens ei au aderat în masă la Blocul Partidelor Democrate 25 •
Atracţia oşenilor spre Frontul Plugarilor s-a concretizat în apariţia
şi creşterea numerică a organizaţiilor locale în toate satele Ţării Oaşu
lui. Intr-o circulară a Comitetului judeţean P.C.R. Satu-Mare se afirma
că în 1945, în fiecare comună din plasa Oaş există şi funcţionează organizaţii ale Frontului Plugarilor 26 •
La 20 februarie 1946 situaţia organizaţiilor şi membrilor Frontului
Plugarilor se prezenta astfel: Comuna Negreşti - 359 membri, din care
80 erau şi membri ai P.C.R.; Valea Turului - 113, din care 35 erau
membri ai P.C.R.; Tur - 155, din care 42 erau membri ai P.C.R.; Căli
neşti 275, din care 45 erau membri ai P.C.R.; Cămîrzana - 370, din
care 43 erau membri ai P.C.R.; Racşa - 417, din care 12 erau membri
ai P.C.R. în plasa Oaş funcţionau 15 organizaţii comunale ale Frontului
Plugarilor care cuprindeau 2 614 membri. Dintre aceştia 372 erau şi
membri ai P.C.R. în zece comune din plasă funcţionau primari care erau
membri ai Frontului Plugarilor 27 •

•
Creşterea influenţei Frontului Plugarilor şi a P.C.R. în rîndul tără
nimii muncitoare s-a datorat în primul rînd înfăptuirii reformei agrare.
Atragerea ţărănimii de partea clasei muncitoare, participarea ei efectivă
în calitate de aliat politic în revoluţia popular-democrată a fost strîns
legată de interesul acestei c'l,ase pentru înfăptuirea reformei agrare. Acest
i

4

25
26

Ibidem, din 8 februarie 19-16.
Sătmarul,

din 16 martie 1947.
Arhiva Comitetului judeţean P.C.R Satu-Mare, Foncl 1, dosar nr. '.!l,'l!'l-15.

fila 16.
2

'

Ibidem, dosar

ni-.

32/1946, filele 11-12.
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deziderat de veacuri a ţărănimii a putut fi înfăptuit în focul bătăliei
generale pentru transformări democratice în ţara noastră.
Astfel, înlocuirea pe cale revoluţionară a vechilor organe ale administraţiei de stat, exercitarea controlului muncitoresc şi trecerea pămîn
turilor moşiereşti în proprietatea ţăranilor, au reprezentat momente de
seamă în desfăşurarea revoluţiei popular-democrate, în atragerea alături
de clasa muncitoare a maselor ţărăneşti, a oamenilor muncii din rîndul
naţionalităţilor conlocuitoare şi a micii burghezii de la oraşe, în transformarea lor în participanţi direcţi la revoluţie 28 •
în acelaşi timp trebuie subliniată tactica revoluţionară folosită de
partidul comunist în înfăptuirea reformei agrare. P.C.R. s-a ,călăuzit în
politica faţă de ţărănime după principiul conform căruia o repartizare
democratică a pămînturilor moşiereşti trebuie să fie opera unor comitete
ţărăneşti. Ele au fost create şi au activat sub conducerea şi îndrumarea
P.C.R. şi a Frontului Plugarilor, avînd ca sarcină mobilizarea ţărănimii
la înfăptuirea revoluţiei popular-democrate, în special la înfăptuirea reformei agrare 29 •
Caracterul revoluţionar al reformei agrare înfăptuită de guvernul
democratic sub conducerea P.C.R. a avut urmări economice, sociale şi
politice profunde. Astfel, după secole de suferinţe, ţărănimea muncitoare
a cîştigat prin luptă dreptul deplin asupra pămîntului pe care-l muncea.
Desfiinţînd baza economică a e~ploatării moşiereşti şi împroprietărind ţă
ranii fără pămînt sau cu pămînt puţin, reforma agrară a adus modificări
esenţiale în poziţia de clasă a ţărănimii muncitoare, devenită stăpînă asupra pămîntului. S-au realizat condiţii pentru ridicarea situaţiei materiale
a celor împroprietăriţi. Astfel, 918 OOO de ţărani fără pămînt sau cu
pămînt puţin au primit 1109 OOO ha de pămînt din cele 1 468 OOO ha
expropriate, restul devenind rezervă de stat. Au luat fiinţă peste 400 OOO
de noi gospodării ţărăneşti, iar alte 500 OOO gospodării mici şi mijlocii
s-au consolidat economic 30 •
Sub aspect politic, reforma agrară înfăptuită cu ajutorul direct al
clasei muncitoare, a dus la întărirea alianţei muncitoreşti-ţărăneşti, la
creşterea influenţei P.C.R. şi a Frontului Plugarilor în rîndul ţărănimii.
Pe plan organizatoric a crescut a:filuenţa spre partidul comunist şi spre
organizaţiile democratice a ţărănimii sărace. Astfel, din rîndul ţăranilor
muncitori au intrat în P.C.R. circa 43 850 de membri pînă în iulie 1945,
iar numărul celulelor de partid la sate s-a ridicat la 2 958. Totodată, s-a
extins organizarea ţărănimii în Frontul Plugarilor, care a cunoscut în
perioada luptei pentru reforma agrară o considerabilă creştere numerică
G h. I. I o ni ţ ă, G h. Ţuţui, op. cit., p. 159.
Traian Udrea, Despre activitatea şi rolul Comitetelor ţărăneşti în 1944 şi în
prima jumătate a anului 1945, în Studii de istorie contemporană, vol. 1, Editura
Academiei R.P.R., 1956, p. 317.
30
Alianţa clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare în România, Editura Poli lică, Bucureşti, p. 330.
28
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a membrilor săi, atingînd pînă în iulie 1945 cifra de 1 343 OOO
de membri3 1.
Totodată, prin împroprietărirea ţăranilor muncitori din rîndul naţi 1J
nalităţilor conlocuitoare, reforma agrară şi-a adus contribuţia la rezolvarea problemei naţionale în ţara noastră.
Lupta pentru reforma agrară s-a desfăşurat cu toată hotărîrea în
Sătmar şi Ţara Oaşului. în Transilvania străvechi pămînt românesc
aflat secole de-a rîndul sub stăpînire străină - problema ţărănească şi
asuprirea socială erau agravate de existenţa asupririi naţionale, datorită
faptului că majoritatea ţăranilor asupriţi - reflectînd compoziţia socială
a acestei provincii - erau români, în timp ce moşierii, asupritorii lor
erau maghiari.
Ziarul democratic „Dreptatea ţăranilor", făcea cunoscut plugarilor
din zona Oaşului textul legii din martie 1945, în care se stipula că „Reforma agrară este o necesitate naţională ... Scopul reformei agrare este
mărirea suprafeţei pămîntului ţăranilor cu proprietăţi sub 5 ha 32 • Dacă
acesta era în general scopul reformei agrare, pentru Ţara Oaşului această
musură era chemată să iz:băvească ţărănimea de împilarea socială şi naţională de veacuri. Problema pămîntului era o problemă „de viaţă şi de
moarte"., pentru populaţia ţărănească a zonei Oaşului. La rubrica „Un
colţ de ţară uitat", ziarul „Sătmarul" scria: ,,Lipsa terenului agricol este
foarte vădită. La o familie de oşeni compusă din 4-10 suflete, i se cuvine un teren de agricultură de circa 2-4 iugăre - aceasta în cel mai
fericit caz. Cele mai multe posedă aceleaşi suflete pentru 2 000-3 OOO de
stînjeni patraţi. La Bixad, bunăoară, la o populaţie de 2 700 de suflete
se găseşte un teren agricol de 1 800 de iugăre, la Trip 800 de iugăre
teren arabil la 1 300 de suflete. Să nu mai vorbim de Moîseni, Ruta,
Certeze, Tîrşolţ, Cămîrzana etc. Dacă mai adăugăm că din lipsa păşunei
necesară vitelor de lapte 1/3 din totalul hotarului intră anual în rotaţie
schimbîndu-şi destinaţia pentru păşune, ne vom da seama ce mai rămine
pentru munca şi hrana oşanului. Din acest neajuns izvoreşte peregrinajul
oşenifor prin Banat, la fasonatul 1lemnelor, de unde îşi aduc cele
necesare unui trai sărac ... " 33 •
Iată de ce reforma agrară era chemată să ridice la o adevărată condiţie umană locuitorii Ţării Oaşului, care, sub regimurile trecute au fost
lăsaţi să trăiască în asuprire şi înapoiere, fiind nevoiţi să pribegedscil
prin ţară în căutare de lucru pentru a-şi întreţine familiile.
Reforma agrară a fost înfăptuită în judeţul Satu-Mare şi în Oaş de
către ţărani, ajutaţi de muncitorii de la oraşe, sub îndrumarea directă a
comuniştilor. în felul ,acesta s-a rezolvat o problemă aşteptată de secole.
„Marea operă care va rămine un caz unic în istoria noastră - scria
„Sătmarul" este fără doar şi poate reforma agrară care de veacuri a
31
32

33

Ibidem, p. 336.

Dreptatea

Sătmarul,

tăranilor, din 27 martie 1945.
din 26 iulie 1946.
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fost dorită şi pentru care ţăranii şi-au vărsat sîngele în anul 1907, astăzi
a devenit o realitate. Numai în judeţul nostru au fost împroprietăriţi
12 773 de ţărani cu pămîntul expropriat de la 1 224 de proprietari şi
moşieri" 34 •

Referindu-se la faptul că această reformă a fost posibilă numai sub
un guvern democratic, pentru care ţărănimea acestor meleaguri este hotărîtă să poarte recunoştinţă şi să voteze pentru Platforma F.N.D. în
alegerile parlamentare din 1946, acelaşi ziar scria că guvernul democratic ,, ... a realizat reforma agrară în judeţul nostru expropriind de la
moşieri şi grofi 34 OOO de iugăre de pămînt. Cu acest pămînt au fost
împroprietăriţi 15 400 de ţărani"a 5 •
Un rol deosebit în înfăptuirea reformei agrare l-a avut Frontul Plugarilor datorită bazei sale largi de masă în Ţara Oaşuilui. Astfel, Comitetul Executiv al Frontului Plugarilor a trimis organizaţiilor sale din întreaga ţară şi deci şi din Oaş, instrucţiunile necesare pentru desăvîrşirea
reformei agrare. Prin dobîndirea drepturilor politice la 23 August 1944 se arată în instrucţiuni - am putut ajunge şi la reforma agrară. Ţăranii
au înţeles momentul şi au împărţit pămînturile moşiereşti încă înainte de
apariţia legii pentru reforma agrară, care a fost mereu întîrziată de guvernele care s-au perindat la cîrma ţării între 23 August 1944 şi 6 martie 1945. La 6 martie, cînd a venit la oîrma ţării ,guvernu~ Dr. Peitru
Groza a legiferat reforma agrară la 22 martie 1945, care a dat pămîntul
muncit de plugar, plugarului. Comitetul Executiv al Frontului Plugarilor
cheamă acum ţărănimea la desăvîrşirea reformei agrare. Să facem un
zid în jurul organelor însărcinate cu lucrările reformei agrare pentru ca
totul să se execute în conformitate cu prevederile legii. Toţi cei îndreptă
ţiţi să fie satisfăcuţi, cei necinstiţi să fie demascaţi, iar cei vinovaţi să
fie daţi pe mina justiţiei pentru a fi sancţionaţi" 36 •
înfăptuirea reformei agrare în Ţara Oaşului s-a făcut cu unele greutăţi datorită opoziţiei făcute de elementele exploatatoare, de reacţiunea
română şi maghiară. Scopul urmărit de aceştia era apărarea poziţiilor de
clasă, sabotarea şi compromiterea măsurilor guvernului democratic, reinstaurarea puterii claselor exploatatoare.
Acţiunea de înfăptuire a reformei agrare a fost îngreunată şi de
unele cauze obiective. Astfel, în plasa Oaş, deşi era cea mai săracă din
judeţ, lucrările reformei agrare nu au avut o extindere prea mare din
lipsă de pămînt. Pentru îndreptăţiţii la împroprietărire din această pla<-;ă
- care erau în număr foarte mare - s-a rezervat terenul din proprietatea Sztaray din Livada, în apropiere de Satu-Mare. O parte mică din
cei îndreptăţiţi au fost împroprietăriţi în plasa Satu-Mare, Ardud,
Seini, ş.a. Unii dintre oşeni au intrat în posesia pămîntului, dar alţii nu
şi-au putut ocupa loturile primite 37 • Acest neajuns al reformei agrare a
34

35
36

37

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

din
din
din
din

3 noiembrie 1946.
14 martie 1946.
1 februarie 1946.
20 martie 1947.
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fost determinat de faptul că în unele titluri de proprietate., loturile înscrise nu corespundeau realităţilor de pe teren. Aşa s-a întîmplat şi cu
moşia Sztaray unde dispoziţiile de parcelare făcute conform documentelor
din titlul de proprietate nu erau corespunzătoare realităţilor de pe
teren 38 •
Cele mai multe greutăţi proveneau din opoziţia îndîrjită a reacţiunii,
a proprietarilor de pămînt care căutau prin tot felul de metode să se
sustragă de sub incidenţa legii, de multe ori chiar cu ajutorul unor elemente necorespunzătoare, lipsite de vigilenţă din comisiile de împroprietărire. ,,Dacă vom examina activitatea comisiilor de reformă agrară scria „Sătmarul" - ne vom putea da seama că şi în aceste comisii, prin
unele elemente, reacţiunea a reuşit să submineze măsurile luate de guvern. Datorită acestui fapt mai găsim o mulţime de moşii în judeţul
nostru, care depăşesc mărimea de 50 de hectare, contrar prevederilor
legii agrare. Aproape toţi proprietarii acestor moşii mai mari de 50 ha,
sînt adepţii reacţiunii şi ai „partidelor istorice" 39 •
Autorităţile erau chemate să ia măsuri urgente de verificare a activităţii Comisiei judeţene de reformă agrară pentru ca pămîntul să ajungă
într-adevăr în posesia celor ce-l meritau.
Partidul Comunist Român şi guvernul democratic s-au preocupat
îndeaproape de înfăptuirea practică a reformei agrare în Sătmar şi Oaş,
de înlăturarea greutăţilor şi a piedicilor ivite, de rezolvarea problemelor
economice şi sociale cu care a fost confruntată această zonă în primii ani
de după război.
Astfe\, Dr. Petru Groza, preşedintele guvernului democratic şi al
Frontului Plugarilor a venit la Satu-Mare şi a înmînat personal titlurile
de proprietate unui număr mare de ţărani în cadrul unei ceremonii la
care au mai asistat Leontin Sălăjan din partea C.C. al P.C.R., Aurel Ni,;tor, din partea conducerii judeţene a Frontului Plugarilor, Koos Zoltan,
din partea 011ganizaţiei judeţene a Uniunii Populare Maghiare ş.a. 40
De asemenea, Lucreţiu Pătrăşcanu a făcut mai multe vizite în Ţara
Oaşului, ajutînd practic la realizarea unor prevederi ale reformei agrare,
la rezolvarea unor probleme economico-sociale şi juridice.
Consemnînd apor,tul deosebit al lui Lucreţiu Pătrăşcanu la rezolvarea
unor probleme apărute în Ţara Oaşului, presa democratică arăta că: ,.Acel
care s-a oprit de două ori în timp de un an, în Oaş, este Lucreţiu Pătrăş
canu. Este de menţionat că D-sa a venit oprindu-se la Negreşti, unde a
ascultat mulţimea păsurilor pe care le au ţăranii. Cele mai multe plîngeri
au fost rezolvate pe loc. în special s-a interesat de mersul reformei agrare, făcînd, prin intervenţia sa ca plugarii să ajungă la păminturi mai
bune. Lucreţiu Pătrăşcanu a luat măsuri aspre împotriva actelor anti..;ociale, care au luat proporţii în ultimul timp" 41 •
:i~ Ibidem.
39
40
41

Ibidem, din 20 martie 1945.
Ibidem, din 15 octombrie 1945.
Ibidem, din 25 iulie 1946.
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Lupta hotărîtă a ţărănimii muncitoare din Ţara Oaşului, ajutorul direct acordat de guvernul democratic, de P.C.R. şi de Frontul Plugarilor
au determinat eşecul uneltirilor reacţiunii care, urmăreau să împiedice
înfăptuirea reformei agrare şi înaintarea pe drumul democratizării. După
cum s-a constatat la adunarea generală a Frontului Plugarilor din plasa
Oaş, ţinută în 3 februarie 1946 la Negreşti, guvernul democratic a reuşit
să treacă cu bine peste toate greutăţile, realizînd reforma agrară. încercă
rile reacţiunii de a sabota reforma agrară mizînd pe atragerea de partea
ei a ţărănimii au eşuat: ,,În multe cazuri reacţiunea a încercat să vorbească plugarilor, dar nu au fost ascultaţi şi au fost alungaţi. Oamenii
partidelor burghezo-moşiereşti care au pornit să colinde satele încercînd
să semene neîncredere în sufletele plugarilor, primesc de la aceştia răs
pun~ul după merit" 42 •
Cu ocazia Congresului anual al Frontului Plugarilor, organizaţia judeţeană Satu-Mare a făcut un bilanţ general al reformei agrare, a tuturor
realizărilor guvernului democratic, arătînd că: ,, ... guvernul nostru cu
Frontul Plugarilor a expropriat aproape 2 milioane de hectare ale moşie
rilor din care au fost împroprietăriţi circa 700 OOO de ţărani. Au fost atribuite deja primele titluri de împroprietărire" 43 • Sintetizînd marile succese ale populaţiei din Ţara Oaşului, care se datorau în întregime guvernului democratic şi Partidului Comunist Român, Aureil Nistor, preşedin
tele Comitetului judeţean Satu-Mare al Frontului Plugarilor, arăta în
cuvîntul său: ,,Plugari! Pămîntul este al vostru, iar Ardealul de Nord
rămîne unit la Patria Mamă odată şi pentru totdeauna" 44 •
Organizaţia Frontului Plugarilor a cunoscut în anul 194 7 un proces
intern de clarificaire ideologică, de întărire politică şi organizatorică a
rîndurilor sale. Astfel, pe baza instrucţiunilor elaborate la începutul anului 1947, de conducerea centrală a organizaţiei, a început în toată ţara
reorganizarea Frontului Plugarilor. Reorganizarea a început de la nivelele superioare ale organizaţiei şi s-a extins pînă jos, la nivelul comitetelor şi organizaţiilor comunale 45 •
În judeţul Satu-Mare s-au produs schimbări în conducerea judeţeană
a Frontului Plugarilor. După cum se arată într-un articol dat publicităţii
în presa democratică: ,,Noi, Nistor Aurel, preşedintele Frontului Plugarilor şi Tulba Vasile, secretar, avînd în vedere promovarea cadrelor ţără
neşti în Frontul Plugarilor şi aducerea în fruntea lui a unor ţărani devotaţi şi încercaţi luptători. dăm următorul comunicat:
în ziua de 3 februarie 1947 a avut loc în sediul Frontului Plugarilor
din Satu-Mare, instalarea noii conducerii judeţene, în frunte cu Ioan Ţă
ranu, în calitate de preşedinte şi Şuta Vasile în postul de secretar al
4

1bidem, din 8 februarie 1946.
Ibidem, din 18 mai 1946.
u Ibidem.
i

43

45

Gh. I. Ioniţă, Gh. Ţuţui, op. cit., p. 245-246.
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organizaţiei noastre. Rugăm organizaţiile subordonate să ia act de schimbările survenite" 46 •
Acţiunea de reorganizare a Frontului Plugarilor declanşată în întreg
judeţul Satu-Mare şi Ţara Oaşului, a fost însoţită de o puternică campanie de presă pentru lămurirea maselor ţărăneşti asupra acestei măsuri
luată în toată ţara, în condiţiile ofensivei generale a forţelor populare
conduse de P.C.R. împotriva reacţiunii. Descriind procesul respectiv în

judeţul

Satu-Mare, ziarul „Săbmaru:l" afirma: ,,în judeţul Satu-Mare
Frontul Plugarilor este condus acum de harnicul agricultor Ţăranu Ioan
din Boineşti, care împreună cu colaboratorii săi a desfăşurat o muncă
de lămurire şi reorganizare a acestei organizaţii pentru a fi cit mai folositoare maselor ţărăneşti.
După reorganizare nu de mult timp a judeţenei - s-a pornit la
reorganizarea plăşilor, lucru care a şi fost terminat, rămînînd ca această
activitate să fie extinsă şi asupra comunelor.
Dacă pînă acum în Frontul Plugarilor a putut fi membru oricine a
dorit, acest lucru nu va fi şi pe mai departe. Nu vor mai putea fi
membri ai acestei organizaţii toţi cei care nu înţeleg să lupte şi să se
sacrifice chiar, pentru ţară.
Intelectualii cinstiţi şi devotaţi vor putea fi primiţi întotdeauna cu
drag în Frontul Plugarilor dacă au dorinţa de a coopera la ridicarea nivelului cultural şi economic al plugărimii " 47 •
Desigur, acest proces de curăţire a rîndurilor Frontului Plugarilor
din Ţara Oaşului de elementele necorespunzătoare a fost însoţit de o
anumită scădere a numărului de membri. Astfel, la începutul anului 1947
în întreaga plasă Negreşti existau 2 367 membri ai Frontului Plugarilor
(faţă de 2 614 în 1946), repartizaţi astfel: Negreşti 389, Vama - 113,
Oaşul Nou 29, Prilog - 83, Racşa - 417, Tur - 115, Călineşti - 275,
Cămărzana 163, Târşolţ - 91, Boineşti - 91, Trip - 116, Bixad 252, Certeze-Huta - 157 48 •
în urma acestui proces Frontul Plugarilor a ieşit întărit din punct de
vedere politic. El a sprijinit cu hotărîre măsurile iniţiate în anul 1947 de
către P.C.R. şi guvernul democratic în vederea îndeplinirii cu succes a
sarcinilor revoluţiei popular-democrate şi a trecerii la revoluţia socialistă. Se poate spune că abia în procesul construcţiei socialismului s-au
realizat schimbări esenţiale în situaţia ţăranilor din Oaş, proces care a
reuşit să-i ridice la un nivel de civilizaţie şi bunăstare aşa cum au dorit
oşenii întotdeauna.
Politica P.C.R. de industrializare şi transformare socialistă a agriculturii, de ridicare a tuturor zonelor ţării, noile măsuri de conducere ale partidului nostru în vederea îmbunătăţirii structurale a agriculturii şi ridi46
47

411

Colţ de ţară,

din 5 februarie 1947.
din 11 iunie 1947.
Arhiva Comitetului judeţean P.C.R. Satu-Mare, Fond 1, dosar nr. 32 '1947,
Sătmarul,

fila 45.

https://biblioteca-digitala.ro

15

Din activitatea Frontului Plugarilor în

Ţara Oaşului

287

carea ei la un nivel calitativ superior se resimte din plin şi în Ţara
Nofie măsuri, alături de industria'lizarea unor looalităţi din Oaş,
în actualul dndna:l, vor duce la apariţia unor noi locuri de muncă şi l1a
ridicarea generală a nivelului de trai al populaţiei din zona respectivă.
In prezent se desfăşoară şi în Ţara Oaşului un amplu program de
urbanizare şi sistematizare a comunelor, noi construcţii de locuinţe care
reprezintă o replică viguroasă dată bordeielor sărăcăcioase de altădaU'\.
Se dezvoltă invăţămintul, infloreşte viaţa spirituală a Ţării Oaşului,
viaţă care se integrează organic în marile realizări ale poporului român
în etapa actuală a construcţiei socialismului.
Infăptuirea integrală a Programului făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintarea României spre comunism, va aduce noi
împliniri pe toate planurile vieţii sociale şi în această vatră de istorie
românească milenară, care este Ţara Oaşului.
Oaşului.

ASPECTS DE L' ACTIVITE DU „FRONT DES LABOUREURS" DANS

L'OAŞ.

(1944-1947)
(Re sume)

La revolution de liberation sociale et nationale du 23 Aout 1944 - orgamsee
et dirigee par le Parti Communiste Roumain a eu comme COl'llsequences
la liberation du pays et !'ample reorganisation de la classe ouvriere et de la paysannerie, en conditions legales.
Le present etude analyse - base sur des documents inedits - l'extension et
l'activite du „Front des laboureurs" dans l'Oaş pendant la revolution populairedemocrate. On montre que ce processus a eu lieu en etroite liaison avec l'accomplissement des tâches historiques du jour: retablir l'administmtion roumaine dans la
Transylvanie du nord, soutenir la guerre antihitlerienne, democratiser le pays, realiser la reforme agraire etc.
La paysannerie de l'Oaş - condamniee a la plus grande misere par Ies regimes
d'exploitation du passe, sauvagement opprimee du point de vue national par la dictature de Horthy pendant l'occupation tempo.raire - est entree en masse dans le
.,Front des laboureurs", organisation revolutionnaire dirigee par le P.C.R., considerant la democratie et le socialisme comme seule voie d'emancipation sociale.
Les remarquables realisations obtenues sous la direction du P.C.R. dans Ies
annees du socialisme ont definitivement engage l'Oaş - comme d'ailleurs toute la
Roumanie - sur la voie du progres et de lai civilisation.
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CONTRIBUŢII

PRIVIND SITUAŢIA MASELOR POPULARE
DIN BIHOR 1N PERIOADA OCUPAŢIEI HORTHYSTE
de
I. POPOVICI

De-a lungul istoriei sale milenare, poporul român a fost nevoit, de
ori, să înfrunte tendinţele cotropitoare ale imperiilor şi statelor vecine care rîvneau la bogăţiile acestor pămînturi şi urmăreau să-l
îngenuncheze. De nenumărate ori acest harnic şi paşnic popor a pornit
pe calea luptei pentru apărarea fiinţei lui împotriva cotropitorilor şi asupritorilor, pentru libertate naţională şi socială. Copleşit de forţe externe,
a fost obligat, în unele perioade istorice, să suporte jugul greu al dominaţiei străine, fapt ce a frînat puternic cursul dezvoltării sale istorice.
Insă, în pofida condiţiilor vitrege în care şi-a dus existenţa, poporul român a rămas neclintit în vatra sa strămoşească,,, şi-a păstrat fiinţa naţională, şi-a apărat cu eroism moştenirea lăsată de strămoşii şi marii
noştri înaintaşi, depunînd eforturi considerabile pentru dezvoltarea sa
nenumărate

politică, social-economică şi culturală.

Unul din momentele grele, căruia poporul nostru a trebuit să-i facă
faţă, a fost perioada celui de al doilea război mondial. Evenimentele
internaţionale produse după anul 1933, şi în special cele din perioada
cuprinsă între august 1939 august 1940, au influenţat profund situaţia României, aducînd pe primul plan al scenei ei politice grupările progermane şi fasciste. Atentatul naziştilor şi hortyştilor la integritatea şi
suveranitatea patriei a devenit din ce în ce mai brutal. În aceste momente grele pentru destinele ţării, poporul român s-a găsit singur, fără
nici un sprijin din afară. România a fost nevoită să accepte condiţiile
nedrepte ale Dictatului fascist de la Viena din 30 august 1940, prin care
partea de nord a Transilvaniei a fost smulsă din teritoriul naţional şi cedată Ungariei horthyste.
Smulgerea acestei părţi de ţară din teritoriul naţional a întrerupt
dezvoltarea normală a vieţii economice şi social-politice unitare, separînd de restul ţării populaţia românească majoritară din partea nordică
a Transilvaniei care a fost supusă unui regim brutal şi sîngeros de persecuţii, urmărindu-se deznaţionalizarea şi reducerea ei numerică, precum şi a altor naţionalităţi nemaghiare din teritoriul respectiv. Crimele
monstruoase, cărora le-a căzut victimă un mare număr de oameni, şi
19 - Crlsia -

1980
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suferinţele imense n-au reuşit să îngenuncheze pe cei oprimaţi. Dimpotrivă, ele au făcut să devină mai puternică flacăra mereu vie a cor:ştiinţei naţionale şi a dreptului sacru asupra pămîntului pe care s-au
născut, a întărit credinţa românilor că printr-o rezistenţă dusă sub toate
formele şi cu toate mijloacele, în strînsă unire cu celelalte naţionalităţi
exploatate şi asuprite, vor reuşi să înfrîngă regimul de ocupaţie impu..;
prin dictatul fascist de la Viena şi să revină în fruntariile fireşti a'.e

patriei mame.
Pentru judeţul Bihor, unul din cele mai mari judeţe ale României
antebelice, Dictatul fascist de la Viena a însemnat răpirea a peste 40°/o
din teritoriu, iar în ceea ce priveşte populaţia, din 537.604 locuitori, cit
avea judeţul în vara anului 1940, 325.148 locuitori, din care majoritatea
eruu români, au fost cuprinşi între graniţele Ungariei horthys'te. 1
De asemenea, sub raport economic, acest lucru a însemnat luarea
părţii celei mai bogate a judeţului, atît din punct de vedere industrial
cit şi agrar, şi transformarea ei în bază de aprovizionare cu materii
prime şi agroalimentare a Reichului nazist şi a Ungariei horthyste.
Vestea celor hotărîte la Viena a străbătut ca un fulger întreaga ţară,
umplînd de indignare pe toţi cetăţenii patriei. In adunări spontane masele populare de la oraşe şi sate şi-au exprimat hotărîrea fermă de a
apăra independenţa şi integritatea teritorială a ţării. Astfel, cu ocazia
manifestaţiilor de la sfîrşitul lunii august şi începutul lunii septembrie
1940 de la Bucureşti, Cluj, Braşov, Timişoara, Baia Mare, Oradea şi
multe alte localităţi, comuniştii au condamnat public Dictatul fascist de
la Viena, demascînd pe fasciştii germani şi italieni, principalii vinovaţi
de ciuntirea teritoriului patriei. 2 La Oradea, cu ocazia marei demonstraţii
din 1 septembrie 1940, demonstranţii, în frunte cu comuniştii, elementele democratice şi patriotice, au înfierat verdictul fascist de la Vien,,.
Cu această ocazie, revoltat şi umilit pentru că era nevoit să se retragă de
pe frontieră.. fără luptă, un ofiţer superior din Armata română, decorat
cu ordinul „Mihai Viteazul", s-a urcat pe un podium şi, în semn de protest, şi-a rupt sabia şi a aruncat mantia în faţa mulţimii. De asemenea,
tot cu această ocazie, întreaga ma~ă a demonstranţilor a manifestat în
faţa Consulatului german din Oradea şi a pătruns în clădire smulgîndu-i
inscripţiile'.!. într-un apel adresat maselor populare româneşti din Bihor,
arătîndu-se clipele grele prin care trece ţara, se solicita „să se facă totul
1

Ştefan

Pascu, Istoria Transilvaniei, Blaj, 1944, p. 318-319; I. Popov ici,
starea de spirit a maselor populare din judeţul Bihor în perioada 19411944, în „Trei decenii de afirmare a judeţului Bihor pe coordonatele socialismului",
Orad€a, 1974, p. 99; Gheorghe I. Bod ea, I o an Marinescu, Din lupta populaţiei bihorene împotriva ocupaţiei horthyste, în „Crisia", Oradea, 1978, p. 298; Arh.
St. Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor, corespondenţa confidenţială, dosar 39.
f. 41.
2
G h. Zaharia, L. V a j da, G. I. Bod ea, P. Bun ta, M. Co va ci,
L. F o d o r, A. S i m i o n, G h. Ţuţu i, Rezistenţa antifascistă fn partea de nord
a Transilvaniei, Editura „Dacia" Cluj-Napoca, 1974, p. 36-37.
3
G he o r g h e I. B o de a, I o a n M ă r i n e s cu, op. cit., p. :!94.
Situaţia şi
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pentru Rornânia! S,1 nu ne gîndim 1a noi, d la ţmă! ... Să nu ne doar{1
nimic; orice geamăt individual să însemne o bucurie a patrimoniului n::iţiunii ... Sus inimile şi conştiinţele! " 4 •
Referindu-se la evenimentele ce-au urmat după trecerea la aplicarea
Dictatul fascist de la Viena, un document consemna că .,/\nul 1!HO
a fost anul tuturor nenorocirilor pentru neamul românesc ... Am ajun"
ca neamţul şi italianul (fasciştii germani şi italieni - n.n.) să hotărască
asupra teritoriilor băştinaşe ... şi astfel, ne-a sfîşiat Ardealul în două ...
A trebuit să iretragem amnata fără să tragem un glonte în inamic. E cea
mai mîrşavă pagină ce ne-a croit-o nevrednicii conducători. Nici dacă
ne-am fi luptat cu lumea întreagă nu pierdeam mai mult. Dar atunci ră
mîneam pildă vrednică de urmat ... Şi ne-am c1les cu plinsul, mult
plîns şi mare durere ... Ne doare nedreptatea ce ni s-a făcut. Trăim
în.c;ă cu nădejdea că va veni ceasul izibăvirii neamului românesc ~i a
refacerii hotarelor noastre" 5 • De asemenea, într-un alt document, un
observator al evenimentelor din această perioadă, îngrijorat de soarta
neamului nostru, arăta că „Pămîntul ţării ni s-a sfîrşiat în două. S-a
tras hotar între fraţi. O parte însemnată de români au ajuns iarăşi sub
stăpînire străină. 1n luna noiembrie 1940 a mai venit cutremurul acela
aproape carastrofal, iar la 21 ianuarie 1941 rebeliunea sîngeroasă, care
era cit pe ce să se sfîrşească cu apusul Ţării Româneşti ... Astăzi situaţia
noastră este ... mai grea decît era înainte de întîiul război mondial, sub
acelaşi regim (regimul dualist austro-ungar n.n.)" 6 • Sub o imagine a
hărţii etnografice a României. în noile ei frontiere, un alt observntor
consemna: ,,Cetitorule! Priveşte harta aceasta. Ea îţi va povesti 'loata jalea şi durerea neamului românesc. Uită-te bine şi vezi cum ... înfipae
adînc cuţitul în sufletul nostru. Române! Pregăteşte-te, oţeleşte-te pent: u
ziua de mîine care o să fie a învingeri noastre totale" 7 •
După punerea în arplkalfe a ,prevederilor dictatului fosdst regimul
instaurat în partea răpită a Bihorului, ca de altfel şi în întregul nord al
Transilvaniei, a fost un regim de ocupaţie imperialistă de tip fascist,
care s-a manifestat ca atare în viaţa economică, politică, socială şi naţională a acestui străvechi ţinut românesc. Noua „ordine horthystă" aducea cu sine aţîţarea şovină şi antisemită şi o teroare sălbatică nemaiîntîlnită pînă atunci, ce a pricinuit populaţiei române majoritare. mc1s~lor
muncitoare de naţionalitate nemaghiară şi negermană o viaţă grea şi
plină de privaţiuni.
Incepînd cu data de 5 septembrie 1940, pe măsură ce armata şi administraţia românească se retrăgeau, pe teritoriul Bihorului cedat se instala un regim de dictatură militară horthystă, sub care s-a dezlănţuit o
4

Gazeta de Vest, Oradea, 1940, Anul V, nr. 1240, p. 4.
Arhivele Statului Oradea, fond Parohia ortodoxă Beiuş, dosar 18, p. 249.
6
Arh. St. Oradea, fond Protopopiatul ortodox român Oradea, dosar 41, document nr. 414.
1
Arh. St. Oradea, fond Parohia ortodoxă Beiuş, dosar 18. p. 254.
5
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ternai'e împotriva populaţiei româneşti. Printre primele musuri
luate se înscrie şi aceea a interzicerii folosirii limbii române chiar şi în
convorbirile particulare. Cei care erau prinşi că vorbeau româneşte.. erau
ridicaţi, duşi la Poliţie, unde erau crunt bătuţi, eliberaţi apoi după cîteva
zile şi siliţi să părăsească ţara 8 • Cînd ajungeau la capătul răbdărilor şi
preferau să se refugieze în România, erau ,, ... purtaţi de la o autoritate
la alta, şicanaţi, vexaţi şi batjocoriţi ca, după terminarea formalităţilor,
la ieşirea din ţară să fie deposedaţi de tot ce aveau ac:upra !o:- ... "~ Ccrcetai·ea, închiderea, internarea în lagăre, spînzurarea la stîlpi şi b[1taia,
erau metode folosite frecvent pentru intimidarea şi alungai·e I locui tarilor români şi evrei din ilocalităţiJe Sălard., Sîrbi şi ,altele din Bihorul Tăpit 10 •
Intr-o situaţie deosebit de grea se găseau coloniştii romani, care
,, ... erau supuşi la fel de fel de ameninţări pentru a fi forţaţi să-şi pără
sească proprietăţile şi gospodăriile, fiind, astfel, alungaţi fără să li se elibereze bilete de trecere peste frontieră ... " 11
Concomitent, se trece la expulzarea masivă a populaţiei româneşti
din Bihor. Astfel, în primele zile ale lunii octombrie, ca să dăm doar cîteva exemple, prin punctele Ciumeghiu - Miersig au fost expulzate
440 familii, iar prin Hidişel un număr de 250 familii1 2 • Ţăranii români
erau trecuţi peste frontieră în convoaie de care, cu ceea ce au putut ca
să-şi ia fiecare în grabă, fiind jefuiţi de bani şi de obiecte de valoare 13 •
ln luna octombrie 1940, după ce li s-au spart geamurile la case, atacate
în mijlocul nopţii, producîndu-le morţi şi răniţi, jefuite de tot avutul,
1013 persoane, printre care se găseau şi 700 copiL. au fost izgonite din
localităţile Scărişoara, Horia şi Şimian. La punctul de trecere peste graniţă, li s-au luat ultimele resurse şi constrînse să-şi vîndă animalele pe
preţuri derizorii. ln drumul spre graniţă, între localităţile Săcuieni şi
Tîrguşor, întilnindu-se cu membrii comisiei italo-germane, aceştia nici mă
car nu i-au băgat în seamă 14 • Acelaşi tratament inuman s-a aplicat şi
intelectualităţii române. Astfel, intelectualii, funcţionarii, comercianţii
şi preoţii români din Oradea, în număr de 300, cu femei şi copii, au fost
închişi, ameninţaţi la zid cu moartea prin încărcarea armelor, purtaţi
în convoi spre gara Oradea, îmbarcaţi în vagoane de marfă plumbuite
şi expulzaţi peste frontieră. 15
Arh. St. Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor, Actele prefectului - confidosar 4/1940, f. 1.; Gheorghe I. Badea, I o 0 n Marinescu, op. cit., p. 298.
9
Arh. St. Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor, Corespondenţă confidenţială,
dosar 55/1941. f. 16.
10
Arh. St. Oradea, fond Legiunea de jandarmi Bihor, dos.ar 60, p. 390-399.
11
Arh. St. Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor. Corespondenţă confidenţială, dosar 55, f. 16.
12
Arh. St. Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor. Cabinetul prefectului, doc.
nr. 156, 161, 163, 171, 211 şi 212/1940.
13
Ibidem, doc. nr. 153 şi 155/1940.
14
Ibidem, doc. nr. 223/1940.
15 Ibidem, doc. nr. 153 şi 155/1940; Gheorghe I. Bod ea, I o an Ma!' i nes cu, op. cit., p. 301; G h e org he B 1 a j, Judeţul Bihor în conte:rtul istoriei
patriei, în Analele de Istorie, 1977, nr. 6, p. 102-103.
8
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locuitori din satele româneşti ale Bihorului răpit au fost chela posturile de jandarmL, îmbarcaţi în camioane şi duşi în locuri
necunoscute, de unde nu s-au mai înapoiat1 6 , iar tinerii din comune erau
strînşi la primării şi supuşi la chinuri şi torturi fără nici o milă.u Cu
ocazia sărbătorHor din iarna anului 1940, bande teroriste cutreierau ::c1tele româneşti, intrau la locuitorii „cunoscuţi cu sentimente naţionale româneşti mai pronunţate", îi ridicau de la domicilii şi îi duceau la sediile
primăriilor sau posturilor de jandarmi, unde li se aplica un tratament
inuman 18 •
În noaptea de 23/24 septembrie 1940, mai multe grupe de militari
înarmaţi s-au prezentat la locuinţele românilor din hotarul comunei Salonta, unde le-au spart uşile şi geamurile, punîndu-li-se în vedere să-~i
părăsească domiciliile chiar în acea noapte şi să treacă în România, căci,
în caz contrar, a doua zi vor fi împuşcaţi. Acelaşi lucru l-au efectuat şi
în comunele Mihai Bravu şi Roşiori. în noaptea de 5/6 octombrie 1940,
din nou, jandarmii şi soldaţii hortyşti au cutreierat comune'le Mihui
Bravu. Roşiori şi Salonta, mergînd din casă în casă, ridicînd pe români
de la domicilii, cu întreaga lor familie, numai cu un rînd de haine pe ei
şi trecîndu-i peste frontieră în România prin punctele Ciumeghiu, Miersig şi Hidişel. Numai într-o singură noapte au fost expulzaţi peste
1 OOO de persoane 19 • Tot acum, locuitorii români din comuna Olosig au
fost obligaţi să semneze acte la primărie prin care arătau că renunţă
la avere şi de bunăvoie doresc să treacă în România, fiind apoi scoşi cu
forţa din comună.~ 0
Concomitent cu expulzările peste ,graniţa artificială, începînd cu
luna septembrie l 940, trupele horthyste maltratau şi ucideau sute de
oameni fără milă, aplicînd aceleaşi metode ca şi fascişti germani. Astfel,
numai în luna septembrie 1940, un număr de 143 locuitori din localită
ţile Marghita, Cheţ, Ghenetea, Abram, Suiug, Dijir,, Petreu, Făncica, Abrămuţ, Crestur, Suplac, Popeşti, Iteu, Tria şi Sacalasău au fost maltrataţi sau ucişi, iar 132 locuitori au fost internaţi în lagăre sau în închisori
poli tice 21 •
O altă metodă de distrugere a elementului românesc din Bihor, a
fost aceea a trimiterii forţate în detaşamente de 11ucru pe teritoriul Ungariei sau la munci de ră:zJboi în Germania, de unde foarte mulţi nu s-au mai
întors. Astfel, în cursul anilor 1941-1944, peste 1 200 de locuitori, tineri
de la vîrsta de 16 anL, bărbaţi pînă la 60 de ani şi fete între 18 şi 30 de
ani, din localităţile Marghita, Tăuteu, Suplac, Abram, Dernişoara, Cuzap,
Voievozi, Ciutelec şi alte localităţi au fost trimişi la muncă în Ungaria
maţi

16 Arh. St. Oradea, fond Legiunea de jandarmi Bihor, inv. 32, dosar 4 7/19441947, f. 2263-2271.

17
18
19
20
21

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, dosar 68, f. 28-136.
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sau Germania·!~. De asemenea, în această perioadă, urmărindu-se „cu
Ol'ice preţ să distrugă din punct de Yedere economic elementul române-,c", autorităţile horthyste au efectuat mari rechiziţionări de cereale
şi furaje de la populaţia rnmânească, înfometînd sistematic regiunile
locuite de rnmânF 3 • Referindu-se la situaţia populaţiei româneşti din
Oradea în iarna anului 1941,, un document sublinia că ,, ... acum a început să se \"ădească în toată golitatea ei, mizeria ce s-a înstăpînit în
rindurile 10mânilor noştri: vetrele reci, cămările pustii, copii goi, desculţi
şi flămîni:'.i, mame neajutorate şi cu ochii în lacrimi. Şi de la cei ce
organizează mizeria generală a oraşului n-avem ce aştepta" 24 • Nici situaţia populaţiei de naţionalitate maghiară nu era mai bună. Populaţia maghiara săraC:l, ,,care este lipsită de posibilităţile de a munci şi de a se
aproviziona cu alimente de primă necesitate, îşi manifesta revolta faţă
de autorităţile maghiare", afirmînd că „sub regimul românesc aveau posibilitatea să muncească şi să tl'ăiască în mod omenesc, ceea ce în Ungaria
mare le este exclus":! 3 • Acum ,, ... se zbat în cea mai neagră mizerie,
inundînd străzile şi marile pieţe ale tuturor centrelor regiunilor cedate,
ca pe vremuri sclavii în Imperiul roman, cerind într-un singur murmur
pîine" 26 • Populaţia de naţionalitate maghiară carre s-a „repatriat" în
L' ngaria după punerea în aplicare a dictatului fascist de la Viena, în
urma „spulberării visurilor de a găsi şi primi posturile şi plasamentele
dorite", după nesfîrşite aşteptări „au ajuns a regreta amarnic plecarea din
Rumânia, manifestîndu-şi mereu dorinţa de a se reîntoarce"n. ,,In preZl'n t1', cei care doreau să plece în Ungaria, nu mai solicită acest lucru
motivînd în faţa autorităţilor româneşti „starea de mizerie în care se
zbat fraţii lor refugiaţi, cit şi tratamentul vitreg ce li se aplică, chiar
şi ungurilor găsiţi în teritoriile cedate, care, fără deosebire, au parte de
un crunt şomaj, foame amară şi o scumpete din ce în ce mai crescîndă" 28 •
Datorită lipsei alimentelor de primă necesitate, scumpetei şi lipsei de
lucru, populaţia maghiară din teritoriul cedat al Bihorului „manifestă,
odată cu protestul împotriva măsurilor luate de autorităţile maghiare,
~emne de simpatie pentru Statul român" 29 •
La Salonta, populaţia maghiară „a manifestat pe străzi împotriva
shtemului de dezorganizare a gospodăriilor lor", de a nu putea avea cele
"" Ibidem; Idem, inv. 92, dosar 60, f. 400-405; fond Prefectura judeţului Bihor,
dosar 110, f. 3'----4; Gheorghe B 1 a j, op. cit., p. 108.
23
Arh. St. Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor, Corespondenţa confidenţială, dosar 56/b, f. 2 şi dosar 57, f. 2Q.
~• Arh. St. Oradea, fond parohia ortodoxă centrală Oradea, dosar 26/1942, doc
nr. 224.
25
Arh. St. Ora.dea, fond Prefectura judeţului Bihor, Corespondenţa confidenţialii, dosar 55/1941, f. 15-16.
:!H Arh. St. Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor, Cabinetul prefectului, doCorc>spondenţa confidenţială,

cument nr. 171/1940, p. 8.
7
:!
Ibidem, Corespondenţa confidenţială, dosar 55/1941, f. 15-16.
2H Ibidem, Cabinetul prefectului, document nr. 171/1940, p. 9.
21
' Ibidem, Biroul Statistic Militar, document nr. 274/1941, p. 4.
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necesare traiului, arătînd că ~,ce frăţie este aceasta cînd, conduşi fiind
de unguri, consîngeni de-ai noştri, trăim mai rău ca în era românească,
cînd munca şi produsul nostru era respectat, iar acum ni se ia totul şi
sîntem lăsaţi în ghiarele mizeriei-' 30 •
După o jumătate de an de la răpirea părţii de nord a Bihorului,
muncitorimea maghiară din Oradea şi din alte centre industriale impo1·tante, cu ocazia sărbătorilor „au manifestat în mod demonstrativ în pieţele publice, cerind pîine şi lucru, altfel vor fi siliţi să moară de foame,
împreună cu familiile lor, tocmai în statul maghiar atît de mult visai de
întreaga iredentă maghiară timp de 20 de ani" 31 . În urma acestor manifestaţii şi „Văzînd aşa mare mişcare de oameni pe străzile oraşului",
consulul german a cerut informaţii Poliţiei oraşului Oradea „dacă nu
cumva manifestaţia s-a făcut contra Germaniei " 32 •
Paralel cu înrăutăţirea condiţiilor de trai, după un plan bine stabilit, autorităţile horlhyste au trecut la deznaţionalizarea populaţiei româneşti. Într-un document al vremii, referindu-se la deznaţionalizarea românilor, se scotea în evidenţă faptul că „în unele ce1·curi maghiare din
Ungaria" domina satisfacţia şi credinţa că „măsurile luate sînt atît de
eficiente pentru o deznaţionalizare completă şi rapidă ... încît odată cu
generaţia actuală, va dispare elementul românesc din teritoriul cedat, fără
urmă de grai şi sînge românesc". Pentru reuşita acestor măsuri „guvernul maghiar a şi început recensămîntul populaţiei în sensul că., cel puţin
600/o din populaţia românească, să fie trecută ca element unguresc de
o:·igine, cu scopul de a dovedi străinătăţii şi îndeosebi puterilor Axei
drepturile milenare atît asupra teritoriului cedat, cît şi asupra întregului
Ardeal3 3 • De remarcat este faptul că, cu ocazia recensămîntului general
al populaţiei, nu numai 6Q0/0 din populaţia românească a fost trecută în
evidenţe ca element maghiar de origine, ci şi populaţia evreiască. Astfel,
,,dintr-un număr de cca. 30 OOO de evrei cît se aflau în oraşul Oradea,
doar numai o infimă parte a fost înscrisă ca fiind de origine etnică evreiască, restul fiind considerată de origine etnică maghiară. în urma acestei
operaţiuni, a crescut considerabil numărul populaţiei de naţionalitate
maghiară din Oradea, oraşul fiind prezentat tuturor ca fiind un oraş cu
o populaţie maghiară de o majoritate zdrobitoare" 34 •
Opera de deznaţionalizare a românilor - sublinia un document din
anul 1941 - se desfăşoară „după metodele cunoscute ale vecinilor noştri,
închizîndu-se şcolile confesionale româneşti şi obligînd elevii români să
înveţe numai în limba maghiară. Cu toate intervenţiile făcute de intelectualii şi episcopii români din teritoriul cedaţ, şcolile româneşti nu s-au
Ibidem.
Ibidem, document nr. 444 '1941, f. 80 v.
ai Ibidem.
33 Arh. St. Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor, Biroul Statistic Militar,
Jo
Jt

doc. nr. 8/1941, f. 6.
a4 Ministerul Apărării Naţionale, fond Marele Stat Major, Secţia a II-a, dosar 1172.
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mai deschis în anul şcolar 1941. În şcolile primare se predă numai în
limba maghiară, iar copii sînt invitaţi să-şi aleagă una din religiile romano-catolică, reformată sau ortodoxă maghiară" 35 • O situaţe referitoare
la anul şcolar 1940/1941, scoatea în evidenţă faptul că la şcolile dintr-un
număr de 30 localităţi, cu o populaţie de cca. 19 120 români şi cca. 4 157
maghiari, în acest an au funcţionat doar 4 învăţători români şi că s-a
predat, parţial, în limba română numai în 8 şcoli, la restul predarea
făcîndu-se efectiv numai în limba maghiară 36 • în oraşul Oradea, în acelaşi an şcolur, uu funcţionut un număr de 13 şcoli primare, din c:ire <1
de stat şi 5 confesionale, existînd secţie românească, cu patru clase, doar
într-o singură şcoală. De asemena, tot în acest an şcolar,, au mai funcţio
nat 9 şcoli secundare, care au fost frecventate şi de 210 elevi români;
2 şcoli de ucenici, frecventate şi de 22 elevi români, o secţie românească
cu 8 clase la liceul „Szent Laszlo", frecventată şi de 76 elevi români; o
şcoală comercială de stat pentru băieţi, cu 7 clase, frecventată şi de 35
elevi români. în şcolile primare au predat 62 învăţători de naţionalitate
maghiară, iar în şcolile secundare au predat 124 profesori, dintre care
doar 4 erau de naţionalitate română 37 •
Pe bună dreptate, referindu-se la situaţia românilor din Bihorul
cedat, un document al vremii sublinia faptul că „se lucrează pe faţă cu
plan şi cu sistem la desfiinţarea noastră. Intregul cortegiu de sluibaşi ;ii
statului, din şcoli şi din administraţie, este pus în serviciul maghiarizării
(deznaţionalizării n.n.). învăţători şi dăscăliţe, notari, jandarmi, perceptori, ofiţeri la oaste, subofiţeri la premilitărie, toţi terorizează pe cei
rezistenţi la deznaţionalizare. învăţătorii în şcoală nu se ocupă de instrucţie ori de educaţie, ci de înstrăinarea sufletelor copiilor noştri ... strecurînd hulă la adresa a tot ce este specific românesc. . . Mai grea este
situaţia copiilor mici, care merg la şcolile de copii mici, aşa numitele
~◄ Kisdedovo ►►, unde sufletele lor sînt modelate după dorinţa dascăli
lor ... " 38 • De asemenea „învăţătorii satelor se ocupă cu spionarea preoţi
lor români, pe care îi denunţă apoi jandarmilor, iar aceştia îi trimit în
faţa Parchetului. Notarii sînt unelte omnipotente ale regimului. Cuvîntul
lor este hotărîtor asupra sorţii preoţilor înaintea tuturor dregătorilor şi
instanţelor. Nu avem apărători deoarece fruntea intelectualilor ori a trebuit să se refugieze dinaintea persecuţiilor, ori a fost expulzată, pentru
ca, pe urmă, să se poată spune că în Ardealul de Nord nu avem o
clasă intelectuală. Politiceşte nu ni se dă voie să ne organizăm. Durerile
şi revendicările nu avem voie să ni le publicăm ... în Parlament, unde
ar fi locul de a lupta pentru drepturile noastre naţionale, nu ni s-a admis
nici un singur reprezentant. Poporul nostru lăsat la bunul plac al dregă35
Arh. St. Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor, Biroul Statistic Militar,
document nr. 1356/1941, f. 291.
36
Arh. St. Oradea, fond Protopopiatul ortodox român Oradea, dosar 40, document nr. 735, f. 4-5.
37 Ibidem, f. 4.
38
Ibidem, dosar 42, doc. nr. 805/b.
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tarilor mărunţi, rechiziţionat pînă la înfometare, dus pe fronturi ca ostaş ... şi în tabere de muncă ... îi mănîncă foamea şi paraziţii. Şi noi
nu avem nici o putere de reacţiune" 39 •
In faţa situaţiei dezastruoase, în care erau împinse de către horthyşti,
masele muncitoare române, maghiare şi de alte naţionalităţi din teritoriul răpit, au răspuns prin organizarea luptei de rezistenţă. In fruntea
acestei lupte, îndreptate împotriva regimului de ocupaţie horthystă, a
fascismului, se aflau miile de militanţi comunişti şi antifascişti români,
maghiari, evrei şi de alte naţionalităţi, educaţi de Partidul Comunist
Român. In funcţie de situaţia creată, Secretariatul C.C. al P.C.R. a efectuat reorganizarea activităţii sale în teritoriul răpit al Transilvaniei, alcă
tuind, la Cluj, Comitetul regional pentru nordul Transilvaniei 40 . Apoi, în
a doua jumătate a lunii noiembrie 1940, a avut loc la Cluj Conferinţa
ilegală regională a partidului comunist care, ţinînd cont de cadrul organizatoric statornicit de P.C.R., a împărţit teritoriul Comitetului regional
în trei circumscripţii: Someş,, Mureş şi Criş, avînd fiecare cite un secretariat de partid. In cadrul circumscripţiei Criş, care avea sediul la Oradea,
şi-au desfăşurat activitatea organizaţiile de partid din judeţele Bihor,
Sălaj şi Satu Mare, pentru organizarea populaţiei româneşti pe baze revoluţionare, pentru redobîndirea drepturilor ei politice, naţionale, economice şi spirituale 41 •
Incepînd cu anul 1941, în ciuda terorii dezlănţuite de organele de represiune horthyste, au avut loc numeroase conflicte de muncă, cu care
ocazie muncitorii orădeni solicitau îmbunătăţirea condiţiilor de muncă,
majorarea salariilor, reducerea impozitelor şi chiriilor ş.a. In numeroase
centre din teritoriul cedat, printre care şi Oradea, comuniştii români,
maghiari şi evrei răspîndeau în public, prin viu grai şi manifeste ideile
comuniste, îndemnau la rezistenţă şi la greve. Comuniştii orădeni nu s-au
limitat, însă, numai la acţiuni de propagandă, ci au trecut la sabotarea
producţiei, a regimului ocupant horthyst, cum a fost cazul la fabrica
,,Carmen" unde au fost deteriorate mari cantităţi de materii prime destinate producţiei de război 42 •
Abuzurile şi atrocităţile comise de autorităţile horthyste n-au reuşit
să clatine rezistenţa populaţiei româneşti. Un document al vremii, referindu-se la starea de spirit a populaţiei româneşti, arăta că ,,,în imaginea
minţii şi ia suflletelor noastre trăieşte lunca bătrînului Someş, susurul
apei din cele trei Crişuri, vibrarea suferinţelor Oaşului şi ale plaiurilor
Silvaniei, iar din duioşia doinelor de pe Vişeu şi Iza renaştem în puteri
însutite şi ne oyelim sufletul pentru o zi măreaţă, nu îndepărtată ...
Jertfele şi umilinţele poporu[ui nosti:ru, secole de-a rîndul in faţă cu
demenţa asupritorilo·r de ieri şi de astăzi, ne amintesc ce datorie avem
noi, generaţiile de astăzi ... Datori.a de a lupta necontenit pentru
39

40

41
42

Ibidem.
Gheorghe I. Badea, I. Marinescu, op. cit., p. 303
Ibidem, p. 305-306.
Ibidem, p. 318.
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împlinirea tuluror drepturilor şi n[lwinţelor neamului şi ,ca prim
obiectiv, reîntregirea Ardealului, reîntregirea vechii Dacii. Dictalul de la
Viena îl vom călca sub minia opincii noastre, sub minia roatelor tunurilor şi-l vom denunţa cu propriul nostru sînge, cu ultima noastră pilpîire
de viaţă ... "~:-i De asemenea, referindu-se la calvarul populaţiei româneşti
clin nordul Transilvaniei. Comisarul genera1l al refugiaţilor din Transil\ c1nia de Nord, în scrisoarea de demisie trimisă vicepreşedintelui Consiliului
de Minişlri al României, întreba: ,,Cum pot aproba aceste orori marii
şi civilizaţii noştri aliaţi Roma şi Berlinul? Oare ceea ce aprobă aliaţii
noştri acolo să fie o mostră de ceea ce urmează să fie Europa Nouă"?
Aceac;tă situaţie trebuie să amintească „cruzilor şi nedrepţilor noştri
aliaţi că, peste obligaţiile dramatice ale guvernului nostru, plutesc marile
furtuni ale naţiei care nu uită insultele" 44 •
După intrarea trupelor hitleriste în Oradea, spre sfîrşitul lunii martie 1944, regimul de teroare a atins apogeul. Sute de luptători antifascişti comunişti, democraţi, patrioţi români, maghiart evrei, sute
şi sute de muncitori, ţărani şi intelectuali români din Bihor au fost arestaţi şi supuşi la cele mai bestiale schingiuiri. Acum începe şi calvarul
populaţiei evreieşti. Zeci de mii de evrei, copii, femei şi bărbaţi, sînt
ridicaţi de la locuinţele lor, brutalizaţi, internaţi în ghetouri şi duşi apoi
spre lagărele morţii. La Oradea, primarul oraşului comunică că ,, ... evreii din Oradea vor fi aşezaţi în oraş pe un teritoriu închis. în viitor,
evreii vor fi separaţi de restul populaţiei oraşului şi vor locui pe teritoriul situat între Sinagoga evreiască - Cazarma pompierilor - Piaţa Mihai Viteazul şi cartierul Rîtul comandantului". Ghetoul va fi împrejmuit
de un gard de 2 metri înălţime, iar geamurile vor fi acoperite cu scînduri45. Dar tot acum, cu tot pericolul ce plana şi asupra lor, antifasciştii.
democraţii, patrioţii, simplii ţărani români şi maghiari au salvat de la
moarte sute de evrei, ascunzîndu-i şi apoi ajutîndu-i să treacă graniţa în
România, înscriind, prin aceste fapte, pagini de adîncă omenie.
Măsurile represive luate de autorităţile horthyste-naziste vizau însC:-1
nu numai populaţia evreiască, ci toate categoriile care opuneau rezistenţă
războiului şi urmărilor lui. Ca urmare, acest lucru a făcut ca să ia amploare atmosfera antigermană. Populaţia maghiară din teritoriul cedat al
Bihorului „ara/tă o mare ură împotriva armatei gerunane", iar grănicerii
maghiari de pe frontiera româno-ungară, în convorbirile purtate cu
populaţia română îşi manifestau dorinţa că „ruşii ar trebui să vină ma·.
repede,, că atunci vor scăpa de germani şi va fi mai bine de Ungaria ca
în prezent" 46 •
Arh. St. Oradea, fond Asociaţia Refugiaţilor şi Expulzaţilor din Ardealul de
Nord, Secţia Arad, dosar nr. 1, f. 8, 11.
" Ibidem, f. 18.
4
" ,,Estilap", Cluj, 4 mai 1944; Ministerul Apărării Naţionale, fond Marele Stat
Major, Secţia li-a, dosar nr. 1172.
46 Arh. St. Oradea, fond Prefectura jud. Bihor, Actele prefectului Corespondenţa confidenţială, document nr. 7480/1944, f. 77.
43
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Desfăşura1·ea evenimentelor din ,·ara anului 1944, activitatea politică
a pdrtidului în rîndul maselor populare au determinat crearea unei profunde stări de spirit antifasciste în conştiinţa poporului, au pus la ordinea zilei, cu cea mai mare acuitate, trecerea la înfăptuirea insurecţiei
armate. În acelaşi timp, evoluţia situaţiei internaţionale devenea tot mai
propice intensificării luptei antifasciste. O importanţă deosebită şi o înrîurire puternică asupra evoluţiei mondiale, ca şi asupra mişcării politice
din ţara noastră, aveau înaintarea victorioasă a armatelor sovietice şi
victoriile dobîndite de armatele celorlalte ţări ale coaliţiei antihitleriste,
mişcările de partizani şi forţele de rezistenţă din ţările înrobite de
fascism.
In aceste condiţii interne şi internaţionale favorabile, Partidul Comunist Român a trecut la organizarea insurecţiei naţionale armate, antifasciste şi antiimperialiste. Victoria insurecţiei de la 23 August 1944 şi
întoarcerea armelor împotriva coaliţiei fasciste a străbătut ca un fulger
întregul teritoriu al României. Un observator din Bihor al evenimentelor din august 1944 consemna: ,,Regele rupe legăturile cu Germania şi,
a,;tfel, România iese din Axă şi încheie armistiţiu cu aliaţii ... Armata
rnmână va lupta acum alături de armata roşie pentru eliberarea Ardealului ... " 4î Imediat după începerea luptelor pentru zdrobirea ocupanţi
lor hitlerişti, noua conducere a ţării solicita tuturor organismelor judeţene ca să-şi continue activitatea în conformitate cu legile în vigoare, să
se asigure „ordinea internă în cel mai perfect spirit de dreptate", să se
asigure „aprovizionarea populaţiei şi în mod special a refugiaţilor", să
se treacă la „dezarmarea trupelor germane de către unităţile Armatei
române şi internarea lor în lagăre" 48 • Concomitent, în teritoriul ocupc1t
de horthyşti, ecoul actului istoric de la 2:3 August „a zguduit ţara".
Exemplul românesc „a devenit o delicatesă favorită a propagandei ilegale", iar influenţa ei „a cauzat un dezechilibru sufletesc apreciabil,
deoarece a pus în faţa ungurilor tentaţia de a urma exemplul românec;c"4!l.
Urmarea acestor evenimente şi a stării de spirit ce domnea în sinul
maselor populare asuprite au fost măsurile excepţionale luate de autorităţile horthyste. In noaptea de 23 spre 24 august 1944 nordul Transilvaniei a fost declarat teritoriu de război. Tot acum, Poliţia horthystă s-a
prezentat la Consulatul român din Oradea, declarîn,d punerea lui şi a
membrilor săi sub pază poliţienească. Apoi, a trecut la arestarea membrilor Consulatului, care locuiau în oraş sau se aflau în deplasare, şi

Arh. St. Oradea, fond Parohia ortodoxă Beiuş, dosar 18/1912-1945, p. 278.
Arh. St. Oradea, fond Prefectura judeţului Bihor, Corespondenţa confidenţială, document nr. 14.189/1944, f. 13-14.
49 Gheorghe
I. Bod ea, I o an Marinescu, op. cit., p. 324; G h. Za h a ·r i a, L. V a j da, G. I. B o d ea, P. B u n ta, M, C o v a c i, L. F o d o r,
A. Simion, G h. Ţ u ţ u i, op. cit., p. 191.
47

49

1
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aducerea lor la sediul Consulatului. Au fost tăiate legăturile telefonice,
au fost confiscate automobilele şi ridicate aparatele de radio 50 .
In baza ordinelor primite de la Budapesta, în dimineaţa zilei de 24
august, organele poliţieneşti au trecut la arestarea şi ridicarea de la domiciliile lor a tuturor fruntaşilor români, ducîndu-i mai întii la sediul
Poliţiei şi apoi internindu-i la Episcopia greco-catolică din Oradea. La
fel s-a procedat cu aproape toţi preoţii români şi fruntaşii satelor româneşti51. Au fost, de asemenea, arestat întregul personal de la băncile
româneşti din judeţele Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi al Băncii din Oradea, determinindu-le, astfel, să-şi închidă porţile 52 •
înaintarea victorioasă a armatelor române şi sovietice în nordul
Transilvaniei a întărit însă speranţa populaţiei româneşti într-o eliberare
foarte apropiată de sub tirania horthysto-hitleristă. Cu ocazia luptelor
pentru eliberare a Ardealului de Nord, inclusiv a Bihorului, populaţia a
acordat un sprijin substanţial trupelor române şi sovietice, furnizind informaţii despre inamic, călăuzindu-le pe căile cele mai favorabile de înaintare, aprovizionîndu-le cu alimente şi mijloace de transport, îngrijind
răniţii şi participind nemijlocit la lupte. Indirjirea şi ura populaţiei împotriva ocupanţilor horthyşti şi hitlerişti a fost sporită şi de atrocităţile
la care aceştia s-au dedat, adăugind la abuzurile, samavolniciile şi crimele săvîrşite în cei patru ani de ocupaţie, alte şi alte crime şi atrocităţi
săvîrşite în perioada luptelor de eliberare a teritoriului pc.1triei" 3 •
Eliberarea oraşului Oradea la 12 octombrie 1944 şi apoi, la 25 octombrie 1944, a ultimei brazde a pămintului românesc de sub ocupaţia horthysto-nazistă, a dus la răsplătirea jertfelor făcute de poporul român în
cei patru ani de ocupaţie. Dind expresie profundelor sentimente faţă de
eroii luptei antihitleriste şi antihorthyste, Secretarul general al Partidului
Comunist Român, Preşedintele Republicii Socialiste Români,a, Nicolae
Ceauşescu, în cuvintarea rostită la Adunarea festivă din capitală consacrată aniversării a 35 de ani de la victoria revoluţiei de eliberare socială
şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă din august 1944., arăta: ,,A~tăzi, cind sărbătorim cea de-a 35 aniversare a victoriei revoluţiei de eliberare naţională şi socială, antifascistă şi antiimperialistă, aducem u,~
cald omagiu comuniştilor şi antifasciştilor, tuturor luptătorilor patrioţi
care, dovedind un înalt spirit de eroism, abnegaţie şi devotament pentru
cauza libertăţii şi independenţei patriei, înfruntînd regimul antonescian
şi maşina de război a Germaniei hitleriste, au ,asigurat desfăşurarea victorioasă a insurecţiei din august 1944. Cinstim cu profundă veneraţie
50

ţială,

Arh. St. Oradea, fond prefectura
dosar 110/1944, f. 16-20.

51
~2

judeţului

Bihor, Corespondenţa confiden-

Ibidem.
Ibidem.

53 Despre contribuţia populaţiei româneşti în luptele duse pentru eliberarea
Bihorului şi oraşului Oradea de sub ocupaţia horthysto-hitleristă, vezi Gh. Zaharia,
L. Vajda, G. I. Badea şi alţii, op. cit., p. 206, 210, 214, 219, 224; G. I. Bodea, Ioan
Marinescu, op. cit., p. 325-330
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memoria zecilor de mii de ostaşi care şi-au vărsat sîngele şi au căzut la
datorie pentru eliberarea ţării, pentru înfrîngerea fascismului. Dăm o
înaltă preţuire tuturor militarilor forţelor noastre armate care s-au acoperit de glorie în marile bătălii pentru zdrobirea Germaniei naziste ...
Toţi cei care au participat l,a această măreaţă luptă au înscris o pagină
nepieritoare în grandioasa bătălie seculară purtată de poporul nostru
pentru libertate şi neatîrnare, pentru dreptul de a fi stăpîn în propria sa
ţară, pentru o viaţă mai bună şi imai dreaptă. Intregul nostru popor le va
păstra de-a pururi o vie recunoştinţă! ";; 4

BEITRXGE OBER DIE LAGE DER VOLKSMASSEN IN BIHOR
IN DER ZEIT DER HORTHYBESATZUNG
(Zusammenfassung)

Wăhrend seiner tausendjăhrigen Geschichte war das rumănische Volk unzăhlige
mai ben6tigt den Eroberungstendenzen der Imperien und benachbarten Staaten,
welche die Reichtumer dieses Bodens begehrten und es zu bezwingen befolgten, zu
widerstehen.
Einer der schweren Momenten desen das rumănische Volk ausstehen musste
war das Jahr 1940 aLs es ben6tigt war die ungerechten Bedingungen des faschistischen
wiener Diktates vom 30 August 1940 zu akzeptieren, wodurch der nordliche Teil
Transilvaniens zu dem auch ein Teil des Bezirkes Bihor geh6rt dem nationalen Territorium entrissen und dem horthystischen Ungarn ilberlassen wurde.
Durch die Instaurierung eines imperialistischen Besetzungsregimes faschistischen
Types wurde die ilberwiegend rumănische Bev6lkerung einem brutalen Regime und
blutigen Persekutionen unterworfen, wodurch die Desnationalisierung und die Verringerung der Anzahl verfolgt wurde.
Das Studium das anhand einiger Dokumente, in Mehrzahl unbekannter, verfasst
wurde hat das Ziel die Situation der rumănischen Bev6lkerung aus dem geraubten
Bihor zu presăntieren, die ungeheuerlichen Leiden die sie ausgehalten hat, ihren
Geisteszustand und ihr Glauben an die Befreiung und Vereiningung mit der miltterlichen Heimat Rumănien.

54

sacrată

Ni co 1 a e Ce au şes cu, Cuvîntare la Adunarea festivă din capitală conzilei de 23 August, Scînteia, Anul XLIX, nr. 11.509, 23 August 1979, p. 1-2.
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

CINCISPREZECE ANI DE ACTIVITATE DIDACTICĂ
ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ UNIVERSITARA
1N ŞTIINŢELE ISTORICE LA ORADEA (1964-1979)
de
MIHAI DRECIN

Un deceniu şi jumătate de existenţă şi muncă este o perioadă de
în viaţa unei instituţiL, a unui colectiv, chiar a individului. 1n
consecinţă, credem
că un bilanţ al activităţii didactice şi de cercetare
.ştiinţifică universitară desfăşurată de Catedra de istorie a Institutului
de învă\ămînt Superior din Oradea este nu numai posibil ci şi
necesar.
Este posibil un asemenea bilanţ pentru că timp de cincisprezece
ani, un colectiv tînăr şi ambiţios a desfăşurat o muncă de pionier..1t,
sistematică, condusă după cele mai autentice cerinţe ale activităţii univei-sitare, în pregătirea de cadre didactice şi în declanşarea unor cercetări de istorie ce îmbrăţişează problematica vestului României, din epoc..1
veche pînă în zilele noastre. Această muncă este vizibilă .şi palpabilă
fiind concretizată în oameni şi idei, în cursuri universitare, cărţi şi studii de istorie, într-o atmosferă de cercetare .şi abordare largă a istoriei
locale, ce refuză regionaHsmul şi o încadrează în marele ansamblu al
istoriei naţionale.
Este, apoi, necesar un astfel de bilanţ deoarece el va constitui,
peste ani, un termen de comparaţie în ierarhizarea realizărilor istoriografiei bihorene, a contribuţiei acesteia la patrimoniul istoriografiei naţionale, pînă la 1964 şi, mai ales, după 1979. O reconstituire sobră si
exactă, făcută de cei care au muncit şi crescut în colectivul Catedrei de
istorie a Institutului orădean, va înlesni viitorimii scrierea unei pagini
de istorie contemporană a culturii bihorene şi vest româneşti, evitîndu-se exagerările, lăsînd posterităţii o frescă a unui moment notabil de
ştiinţă şi cultură la Oradea, încheiat administrativ la un moment dat,
rămas deschis însă spiritualiceşte prin realizările lăsate 'în cărţi, volume
şi oameni, oricind recitibile .şi folosibi'le ca argumente ale vechimii, autohtoniei şi continuităţii noastre şi pe aceste meleaguri .

referinţă

•
Activitatea Catedrei de istorie, a

Facultăţii

de istorie....geografie ca
treb .1iesc

şi a întregului Institut de Invăţăm'înt Superior din Oradea -
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vc'î.zute şi înţelese inclusiv în contextul vechilor tradiţii culturale umanisLe şi iluministe ale oraşului de pe Crişul Repede.
încă din secolul al XV-lea Oradea era un important centru umanist
rd centrului Europei 1, pentru ca la sfîrşi iul seco lului al XVIII-..ilea - începutul secolului al XIX-lea curentul iluminist să impună Episcopia
greco-catolică de Oradea în rîndurile instituţiilor de primă mînă, sprijinitoare ale afirmării plenare a naţiunii române din Transilvania. 2
1n atmosfera de efervescenţă spirituală a epocii apar noi instituţii
superioare de invăţămînt în întreaga Europă. Printre acestea se situează
înfiinţarea în 1780 la Oradea a unei „instituţii superioare pentru învăţă
mîntul filosofie", prima instituţie de învăţămînt superior pe aceste meleaguri româneşti. 3 ln urma unor reorganizări succesive şi progresive
(cele mai importante avînd loc în 1788 şi 1874), instituţia şcolară superioară orădeană va căpăta noi dimensiuni primind dreptul de a pregăti
şi jurişti. De aici numele de „Academia de drept" din Oradea cu care
in<:;tituţia şcolară va intra în istorie. Din 1874, cînd „academia" (cu o
durată a studiilor de 3 ani) se transformă în „facultate" {cu o durată
a studiilor de 4 ani) de drept, absolvenţii ei vor avea aceleaşi drepturi
ca absolvenţii facultăţilor similare din cadrul universităţilor. 4
Deşi prin înfiinţarea Academiei de drept din Oradea autorităţile
din Viena urmăreau satisfacerea intereselor regimului, deşi limba de
predare a fost latina (1780-1844) şi maghiara '(1844-1919/21), deşi în
faţa tinerilor de origine română se ridicau mari greutăţi în calea afirmării lor intelectuale în întreaga existenţă a primei instituţii de învă
ţămînt superior orădean, populaţia românească, indiscutabil majoritară
în comitat, în hinterlandurile oraşelor, şi-a avut întotdeauna reprezentanţi printre cursanţii studenţi. Uneori numărul studenţilor de origine
română era chiar impresionant de mare, constituind majoritatea în unii
ani de studii, impunîndu-se printre vîrfurHe cele mai harnice şi capabile ale generaţiilor de absolvenţi. Numărul şi capacitatea profesionalintelectuală a românilor studenţi a facilitat, mai ales din a doua jumă
tate a secolului al XIX-lea, apariţia \Şi dezvoltarea unei vii mişcări de
idei, revoluţionare şi naţionale deopotrivă, în pofida măsuri'lor dure
luate de autorităţile politice ale vremii, de conducerea Academiei, soldate uneori cu pedepse pînă la exmatricularea liderilor mişcării naţio
nale a studenţilor români (cazul studentului Lucian Bolcaş, exmatri:::ulat în anul universitar 1898-1899). Cu toate acestea, din rîndurile foşti1

Istoria României, vol. II, Ed. Acad. R.P.R., Bucureşti, 1962, p. 697; N. Lungu,
Din istoria cercetării astronomice în oraşul Oradea, în Lucrări ştiinţifice, Oradea,
1968, p. 55-59.
~ I o n Lu n g u, Şcoala ardeleană, Ed. Minerva, Bucureşti, 1978, p. 124-125 şi
passim; Doina Oprea n, Lucrări iluministe în Biblioteca Episcopiei române din
Oradea, în Lucrări ştiinţifice, seria B, Oradea, 1976, p. 21-28.
3 Sever
D u mi t r a ş cu, Tradiţii ale şcolii superioare orădene, în Revista
învăţămîntului superior, nr. 8/1968, p. 72-76.
• Victor V. Grecu, Institutul Pedagogic Oradea 1963-1973. Monografie,
Oradea, 1973, p. 18-19.
1
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lor studenţi orădeni se Yo1· ridica personalităţi culturale şi politice ale
naţiunii noastre ca Alexandru Roman, Iosif Roman. Em,:muil Gojdu,
Gh. Pop de Băseşti, Aurel Lazăr. Nicolae Zigrc. Mihai Veliciu şi ,1lţii, cure
vo1· avea un rol important în apropierea, pregătirea şi înfăptuirea actului Unirii de la 1918.
In România întregită Facultatea de drept din Oradea îşi conlinu:1
existenţa timp de încă cincisprezece ani, cunoscînd o evoluţie ascendent:1.
Trebuie subliniate măcar două realităţi care au caracterizat c1ctidLlte>a
ei în această perioadă, realităţi care se încadrează perfect în prevederile
,,Hotărîrii" de la Alba Iulia, document care. la rîndu-i, sintetiza tradiţiile
sănătoase ale românilor în relaţiile pe care le-c1u înţeles să le cultive
cu grupurile etnice de alt neam, cu care convieţuiau pe c1celaşi teritoriu
al vechii Dacii încă din zorii evului mediu. ln întreaga perioadă a existenţei interbelice a Facultăţii de drept, alături de studenţii români întilnim şi studenţi - cetăţeni români - de origine maghiară şi evreiască. Profesorii maghiari ai Facultăţii dinainte de 1918, recunoscînd statul român şi depunîndu-i jurămîntul de loialitate în calitate de slujitori
ai acestuia, vor continua să predea, în limba română, la ,catedre. deţinfod chiar funcţii de conducere pe linie administrati\·ă. Lor li se Yor
adăuga şi o serie de profesori români, reuşind eu toţii să ridice prestigiul
profesional al instituţiei. Iată o ambianţă culturală şi colegială care
explică succesele didactice şi ştiinţifice ale Facultăţii în această perioadă,
garanţie a unei creşteri valorice şi cantitaUve a acestora pentru viitor.
Intr-un moment dnd se părea că greutăţile financiar-economice ale
ţării începeau să se atenueze după puternica criză economică de subconsum a anilor 1929---'1933, în anu'l 1934 Facultatea de drept din Oradea este lichidată. A fost un şoc dureros pentru toţi oamenii de cultură,

pentru adevăratele personalităţi
suprafaţă naţională dispariţia

politice, localnici sau de recunoscută
acestei facultăţi politice din vestul României, într-un moment cînd propaganda revizionistă intra într-o nouă
fază de recrudescenţă, ce trebuia contracarată.
Care au fost cauzele care au dus la acest deznodămînt o focultate
cu ,profil politic, cu rezultate didactice şi ştiinţifice notabile, care dispunea de specialişti 5 deja afirmaţi, capabili să dovedească, juridic şi istoric, drepturile noastre legitime asupra Transilvaniei?
în primul rînd, interesele unor profesori ai Facultăţii, cu ,greutate în
conducerea ei, care doreau ,să ajungă titulari la Universitatea din Cluj,
ş

Am aminti aici doar

două numP: profesorii Eugeniu Speranţia şi George
publică două importante studii în care valorifică
ştiinţifică ce îl preocupau încă pe cînd activa la Oraet nation en droit international {Frontieră şi naţiune
Centrul de studii şi cercetări privitoare la Transilva-

Sofronie. Mai tirziu, G. Sofronie

multe din ideile de cercetare
dea. Este vorba de: Frontiere
în dreptul internaţional), Ed.
nia, Sibiu, 1944, 114 p.; Les antecedents diplomatiques de l'Acte de Vienne (Du
30 Aout 1940) {Antecedentele diplomatice ale Dictatului de la Viena - de 1,a 30 August 1940), Ed. Centrul de Studii şi cercetări privitoare la Transilvania, Sibiu, 1945,
55 p. Ambele lucrări au apărut în Biblioteca Rerum Transsilvaniae, numerele IX
respectiv XV.
20 - Crisla -

1980
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punîndu-şi interesele personale
deasupra celor naţionale. TotodatCt,
cadrele didactice strîns legate de Bihor, în general de vestul şi nordvestul ţării, LSe pare că nu ,au avut forţa şi relaţii1le necesare pentru a
contracara acţiunea colegilor doritori a foce carieră în principalul c-en·.1u
universitar al Transilvaniei.
ln al doilea rînd, forurile politice locale ca şi guvernul liberal condus de Gheorghe Tăh\răscu, ,, ... necunoscînd trecutul şi rostul acestei
instituţii ... "li, au preferat să-şi apere alte interese, socotind că disp;:rriţia unui centru universitar cu 800 de studenţi şi 13 cadre didactice
va fi compensată de întărirea şi dezvoltarea Facultăţii de drept a Univer ~ităţii din Cluj. Gravă scăpare politică, cu atît mai mult cu cit Nic-oL!e
Iorga pe cînd era prim-ministru (aprilie 1931 - iunie 19:32). într-un
moment de apogeu ul crizei economice, ,, ... înţelegînd rolul pe care-l
putea a,·ea în acea mai'gine de ţară o instituţie de învă 1 ămînt superior,
a luat unele măsuri care ,favorizau existenţa şi funcţionarea facultăţii
noastre".î Savantul istoric dăduse politicienilor un exemplu pilduitor,
în sensul că pentru ridicarea culturii şi apărarea intereselor naţio1,ale
- statul, chiar şi atunci cînd se află în jenă financiară - economiu·1.
trebuie să păstreze ceea ce s-a creat cu pasiune şi trudă de-a lungul
anilor, făcînd o redistribuire a sarcinilor, pentru a preîntîmpina. peste
ani, o reluare a eforturilor trecute şi în parte pierdute. Se vede însa că
semnificaţia gestului lui N. Iorga, rezultat al unei perfecte cunoaşteri a
istoriei evoluţiei tuturor provinciilor româneşti, a scăp3t oamenilor politici mai tineri din Capitală.
Dispariţia studenţilor şi a atmosferei universitare de pe străzile şi
din viaţa culturală a Oradiei va fi in parte LSimţită. Cei care le-au c'.1noscut şi apreciat, care aveau o structură sufletească optimistă în primul rînd - nu puteau să nu afirme în scris, la 1937, idei ca acestea:
,,Intelectualii din Crişana cred în organizarea la Oradea a unei Unin rsităţi complete, cind va veni la cîrma ţării un guvern adevărat, nc11ional şi românesc ... Cit pentru viitor, dorinţa tuturor românilor de bine,
este ca la Oradea ·să se înfiinţeze o universitate completă, ale cărei )~1mini să străbată întreaga graniţă de vest a României". 8
1

•
plenară a unei naţiuni, de-a lungul istoriei sale, pute'11
formarea şi perindarea la conducere a unui şir de ge:1t>raţii de oameni politici. Fiecare dintre aceste generaţii moşteneşte o
experienţă şi o tradiţie Ide la cele precedente, după cum la rîndu-i. în
măsura în •care este capabilă şi se respectă, aduce elemente inedit.e
in mecanismul conducerii. Astfel, treptat, constatăm un proces de per-

1n afirmarea

sesiza

8

naşterea,

Petre Dej eu,

Instituţiile culturale din municipiul Oradea şi judeţul Bi-

hor, Oradea, 1937, p. 250, apud V .. V. G recu, o. c., p. 20.

Eugen i u Sper an ţi a, Figuri universitare, Ed. Tineretului, Bucureşti, I9ti7,
p. 114. Gestul istoricului are loc in 1931.
H pe t re D e j e u, o. c., p. 268, apud V. V. G recu, o. c., p. 18, 21.
7
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fecţionare şi consolidarea tuturor verigilor societăţii, de la cele din domeniul vieţii economice, 'la cele din domeniul suprastructurii. În măsura în
care conducătorii acestor generaţii de oameni politici provin din rîndurile maselor populare, sînt strîns legaţi şi se identifică cu idealurile acestora, generaţia re~pectivă are şansa de a realiza fapte deosebite - ca
număr şi substanţă, de a fi mai multă vreme 'În fruntea naţiunii dînd
dovadă de vigoare şi creativitate. După unii specialişti, această lege a
istoriei se poate numi „ teoria generaţiilor" .9
Astfel văzute lucrurile, încă de la sfîrşitul deceniului şase - începutul deceniului şapte al secolului nostru se impune treptat o nouă
generaţie de oameni politici, care va prelua destinele ţării din mîinile
generaţiei comuniste născute în primii ani ai secolului XX. Este „generaţia Nicolae Ceauşescu" al cărei dinamic reprezentant devine primul
bărbat al partidului şi statului nostru în primăvara anului 1965.
Din 1965 noţiuni ca „independenţă", ,,suveranitate", ,,fiinţa naţio
nală" devin argumentele unor opţiuni, legitimarea unor demersuri de
cea mai stringentă actualitate istorică. Naţiunea noastră poate să-şi ~;_'irbătorească toţi eroii, să le cunoască suferinţele trecute, pentru a le pu-

tea da recunoştinţa celor de astăzi. Naţiunea noastră poate să cînte
„Hora Unirii", ,,Marşul lui Iancu", ,,Deşteaptă-te române", pentru ca
,,Tricolorul" să ne devină imn naţional. A-ceastă dintotdeauna şi adeY,1rată faţă a istoriei noastre trecute a putut fi văzută, de unii pentru
prima dată, sau revăzută, de alţii mai vîrstnici, pentru că NicoL1e
Ceauşescu a fost „întîiul pelerin comunist la mormintele strămoşilor
noştri" 10 , redeschizind drumuri- şi cărări năpădite, la un moment dat.
de ianba uitării 11 •
Preludii ale îndrăznelii, hotărîrii, demnităţii şi regăsirii de sine a
naţiunii noastre socialiste, manifestate din plin după 1965, le putem
sesiza încă cu cîţiva ani înainte de sancţionarea lor prin piatra de nou
hotar de veac a alegerii tovarăşului Nicolae Ceauşescu în fruntea pmtidului nostru. Cum intre preludiile şi derularea mai apoi debordantă a
unui eveniment istoric există întotdeauna o 1strînsă şi logică legătură
- credem, cu certitudine, că istoria a cel puţin 6-7 ani de dinainte de

1965 se află dirijată şi clădită tot mai mult pe ideile noii generaţii de
comunişti condusă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Generaţia mai veche
de comunişti români simţea nevoia unei infuzii de idei noi, putere şi
metode de muncă adecvate evoluţiei interne a societăţii noastre ca ~i
a vieţii internaţi-anale. Noua generaţie Ide comunişti români, condusă de
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, ise simţea capabi'lă, din toate punctele de
vedere, să suplinească capacitatea de muncă şi ansamblul ideatic 111
I o an Lup a ş, Trei generaţiuni în politica românească din Ardeal, Bucu1926, p. 7.
10 pa u 1 Anghel, Dreptul de a avea o istorie, în „Flacăra", nr. 48-49, 23
noiembrie 1974.
11 Mihai Dr e cin,
Iubitor al trecutului istoric, făuritor al istoriei prezente,
în „Crişana" - Oradea, 26 ianuarie 1978, p. 5 ..
9
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regres al generaţiei vîrstnice, să impun[1 idei, ritmuri şi perspective noi,
di:1J.mice, largi, comuniste.
ln această atmos.f eră premergătoare anului 1965, în toamna anului 1963, pe baza hotărîrii conducerii superioare de partid şi de stat, la
Oradea se reînnoadă tradiţia şcolii superioare prin înfiinţ.area Institut ului pedagogic de 3 ani, pentru început cu fa12u1Lăţile de filologie şi matematică-fizicu.

Din mrnl 1mircrsitar 1964/1965 se înfiinţează Facultatea de istorie~JC<,gra)ic care în primul an de învăţămînt va cuprinde 40 de studenţi
la cursurile de zi şi 50 de studenţi la cursurile fără frecvenţă. Pînă în
1968 un singur decanat conducea atit facultatea de istorie-geografie cît
:;;i cea de educaţie fizică, ambele înfiinţate deodată. Din 1968 istoria-geog1·a[ia se constituie într-o facultate independentă, pentru ca în 1973 să
.---e trcmsfonne în ,,Secţia de istorie-geografie a Facultăţii de învăţă.mint
pedu.gogic Oradea". Are cifră de şcolarizare anuală pînă în anul universitnr 197 4/1975, pentru ca din anul universitar următor să aibe cifră
ci::- Ş"olarizare din doi în doi ani, în alternanţă cu secţia similară a Institi..,t ului din Suceava. În 1977, prin reorganizarea învăţămînlului, s-a pre\ cizul intrarea în lichidare a secţiei, astfel că în anul universitar
1978/1979 se încheie şcolarizarea ultimei promoţii de studenţi la cursurile de zi, după ce în 1971 s-a sistat admiterea la cursurile fără frecvenţă, ultima promoţie -nbsolvind în anul 1974/1'975.
Colectivul de istorie a făcut parte din Catedra de istorie-geografie
î:1 anii 1964/1965 şi 1971/1977 •condusă de decanul facultăţii, geograful
prof. univ. dr. Ignatie O. Berindei. Intre anii universitari 1965/1966 1970/1971 istoricii sînt constituiţi !Într-o catedră aparte condusă de
lector uni\'. Hadrian Daicoviciu (1965-1966) şi lector univ. Margareta
Danciu (1966-1971). 1Din anul universitar 1977/1978 colectivul de istorie
face parte din Catedra de educaţie fizică.
Un rol important în formarea şi consilidarea Catedrei de istorie,
ca şi a Catedrei de geo.grafie, in tforui a întregului Institut din Oradea
în primii săi ani de activitate, 1-a avut conducere.a Univensităţii din
Cluj, personal rectorii acad. prof. Constantin Daicoviciu şi acad. prof.
Ştefan Pascu. Primele cadre didactice care au predat disciplinele de
istorie, au organizat şi condus Catedra noastră, au provenit de '1a Univer:;;itatea din Cluj. Unele au predat doar pe parcursul unuia sau a doi ani
universitari (Liviu Botezan - 1965-1966, disciplinele de istorie modernă; Hadrian Daicoviciu 1964-1966, disciplinele de istorie veche)
pină cind s-au .format cadre didactice locale; altele au predat mai mulţi
ani. înscriindu-şi :statornic numele în activitatea Institutului şi în cercetarea ştiinţifică legată de Bihor şi vestul României {Margareta Danciu,
Jon Bratu). 1n fine, cu o singură excepţie (Heana Şuta), toate cadrele
cli<laclice care au activat în cadrul Catedrei de istorie, fie ei mai vîrstnici - proveniţi din fovăţămintul '1iceal bihorean (Ioan Puşcaş, Sabin
Ciurdăreanu, Petru Bona), fie tineri veniţi direct de pe băncile uni\·er.;ităţii ca preparatori '(Sever Dumitraşcu, Teodor Pavel, Mihai Drehttps://biblioteca-digitala.ro
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cin) - sînt absolvenţi ai Facultăţii de istorie a Universităţii ,.Babe 0Bolyai" din Cluj-Napoca. Legăturile ştiinţifice şi colegiale cu foştii noştri
dascăli din Cluj vor fi ampli.ficate de fa an la an, pe •calea perfecţionarii
prin doctorat la Universitatea din Cluj, prin participări la sesiunile
ştiinţifice anuale ale Institutului din Oradea, prin publicarea de stud:i
în anuarele ştiinţifice de specialitate din Oradea şi Cluj, prin perf ecţio
nări periodice pe lingă profesorii clujeni. Toate acestea explică puternica amprentă pe care „şcoala de istorie" de la Cluj şi-a pus-o asuprn
activităţii Catedrei de istorie din Oradea, atît în domeniul obligaţiilrJr
didartice cit şi al muncii ştiinţifice, caracterizată prin exigenţă şi probitate ştiinţifică, c1tmosferă academică, permanentă ambiţie de m1todepăşire profesională.

Pentru ca bilc1nţul activităţii Catedrei de istorie să reiasă cît meii
exact şi să poată convinge, vom da cîte o scurtă caracterizare, didactică şi ştiinţifică, a activităţii desfăşurate de cadrele didactice de bazei
care s-au perindat la c.:i.tedră 'În cei cincisprezece ani în discuţie.
Sever Dumitraşcu, lector dr., cadru didactic între anii 1964--197 7,
pînă ce ultima promoţie încheie anul I de studii. Predă, din 19GG, curc,urile de istorie veche universală şi istorie veche a României. Din 1972
director al Muzeului „Ţării Crişurilor" din Oradea cu rezervarea postului la catedră.
Doctorand al acad. prof. C. Daicoviciu, iar după moartea savantului
clujean - al prof. univ. dr. doc. Dumitru Berciu de li1 Universitatea din
Bucureşti. Titlul tezei de doctorat, susţinută în 1977, este: .. Teritoriul
dacilor liberi din vestul şi nord-vestul României în vremea Daciei romane". Perioada de doctorantură: 1968-1972.
Specialist în istoria veche a României. A efectuat cercetări arheologice consacrate civilizaţiei dacice din partea de nord-vest a ţării1 2 , precum şi civilizaţiei formaţiunilor prestatale prefeudale româneşti din aceeaşi zonă.
Litografiază

cursul universitar: ,,Dacia

preromană",

Orndec1, 1970,

228 p.
Publică în volum lucrările: Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul
Aurit, Oradea, 63 p.+22 planşe (în colaborare cu T. Bader); Tezaurul de la Tăuteni-Bihor, Oradea, 1973, 123 p.+70 plunşe; Cetatea dacică de la Marca, Editura Muzeului de istorie şi artă Zalău, (Clluj), 197~.
37 p. + 25 planşe + 30 figuri (în colaborare icu V. Lucăcel); V. Pârvan.
Românii în cronica notarului Anonym al regelui Bela, Oradea, 1977,
46 p. + 5 p. postfaţa; Ceramica românească descoperită în Crişana (sec.
VIII-XI), Oradea, 1978, 61. p.
Publică 65 de studii şi articole în di.'ferite reviste de specialitate şi
volume omagiale din ţară (Aliba-Iulia, Arad, Bacău, Bucureşti, Cluj, Deva,
Oradea, Reşiţa, Satu-Mare) şi străinătate (în „Vychodoslo,vemsky Pravek",
1

12

reşti,

Enciclopedia istoriografiei

româneşti,

Ed.

Ştiinţifică şi Enciclopedică,

1978, p. 133.
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2, Kosice, 1971 -

8

R. S. Cehoslovacia; în „Rumanian Studies", III, Urbana-Illinois, S.U.A.).
Comunicări ţ.inute la congrese internaţionale: Les Daces libres de
Crişana (II-ieme--IV-icmc siecle notre ere), la al II-iea Congres Internaţional de Tracologie, ;:3--8 septembrie 1976, Bucureşti; Les Daces libres de
l'ouest ,et de no1·d-ouest de l,a Roumanie (II-ieme-IV-ieme siecle n.e.),
la al IX-lea Congres Internaţional de ştiinţe Pre şi Protoistorice, 13-18
septembrie, 197!i, Nisa, Franţa.
Documentări în străinătate: R. P. Polonă, 1971.
Ion Bratu, lector, cadru didactic intre anii 1964-1977. Predă. de
la început, cursuri'le de istorie medie universală şi istoria medie a Homân ici. Din 1977 redevine cadru didactic al Facultăţii de istorie-filozofie
a UniversiUî.ţii din Cluj-Napoca. Doctorand al acad. prof. Ştefan Pascu.
Titlul tezei de doctorat: ,,Izvoarele narative române.şti ale răscoulei lui
Horea".
Specialist în istoria medie a României. A publicat studii şi documente inedi,te referitoare [a ;răscoalla ţărănească din 1784. Efectuează
primele cercetări, publicate în parte, asupra realităţilor social--economice
din Bihor în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea.
Litografiază cursul universitar: ,,Istoria medie a României. Fascicob I. Feudalismul timpuriu", Oradea, 1967, 114 p.
Lucrări în volum: Colaborator la „Bibliografia istorică a României,
I. 1!144-1969", Ed. Acad. R.S.R., Bucur~ti, 1970, 377 p.
Publică 21 de studii şi articole :în reviste de specialitate şi volume
0:1,J.giale din Oradea.
Ileana Şuta, lector dr., cadru didactic între anii 1964-1979. A seminarizat la disciplinele de istorie medie, a predat cursurile de metodică
a predării istoriei, istorie medie universală şi a României, iar în ultimii
trei ani cursurile de istorie modernă universală şi a României.
Doctorandă a prof. univ. dr. doc. Ion lona'?CU de la Universitatea
din Bucureşti a cărei absolventă este. Titlul tezei de doctorat, susţinută
în 1977, este: ,,Economia agrară pe domeniile Oradea şi Beiuş ale Episcopiei romano-catolice în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea".
Perioada de doctorantură: 1971-1977.
Specialist în istoria medie a României. Cercetările at'hivistice efectuate pină acum îmbrăţişează domeniul istoriei economiei agrare din
Bihor pentru a doua jumătate a secolului al XVIII-iea.
Publică 9 studii şi articole, toate în anuarul ştiinţific al Institutului din Oradea.
Ion Puşcaş, lector, cadru didactic îintre anii 1966-1968. Predă cursurile de istorie modernă universală şi a României. Din 1968 director a'l
Filialei Oradea a Arhivelor Statului, în 1971 este avansat în conducerea Direcţiei Generale a Arhivelor Statului din Bucureşti.
A publicat mai ales după 1968, singur sau în colaiborare cu I. Bratu,
I. Popovid şi V. Maxim, cîteva studii referitoare la unele aspecte de istorie locală din perioadele medie, modernă şi contemporană.
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Teodor Pavel, lector, dr., cadru didactic între anii 1964-1974. Din
1968 predă cursurile de istorie modernă univernală şi a României. În
1974 se transferă la Facultatea de istorie-filologie din Sibiu unde ast[tzi
este conferenţiar universitar, şeful Catedrei de istorie-ştiinţe sociale.
Doctorand al prof. univ. dr. doc. Mihail Dan de la Universitatea
din Cluj. Titlul tezei de doctorat, susţinută în 1974, este: ,,Contribuţii
la istoria învăţămîntului românesc din nord-vestul Transilvaniei. Inv[1tămîntul primar în anii 1848-1868". Perioada de doctorantură: 19681974.
Specialist în istoria modernă a României. Işi îndreaptă utenţia spre
<"ercetarea istoriei învăţămîntului din nord-vestul României între anii
1848-1867, lupta românilor bihoreni pentru drepturi politice şi naţio
nale în epoca modernă 13 . Publică şi cîteva articole de istorie contemporană.

Colaborator la Biographisches Lexikon zur Geschichte Sudosteuropas, editat de „Slidosteuropaforschung der Universităt Mlinchen".
Publică 35 de studii şi articole în reviste de specialitate din ţară
(Alba-Iulia, Bucureşti, Cluj, Oradea, Reşiţa) şi \·olume omagiale din
Oradea.
Specializări în străinătate: R. F. a Germaniei, în perioada iunie
1972~iulie 1973, cu o bursă D.A.A.D. la „Seminar fiir Geschichte Ost
unei Slidosteuropas" de pe lingă Universitatea din Munchen.
Documentări în străinătate: R. P. Ungară, 1971.
Petru Bona, asistent dr., cadru didactic între anii 1973-1976. A seminarizat la disciplinele de istorie modernă şi contemporană, universală
~i a României, iar în anul universitar 1975-1976 predă disciplinele de
istorie modernă. Din 1976 director al Muzeului judeţean de etnografie
~i istorie locală Caransebeş.
Doctorand al prof. univ. dr. doc. Mihail Dan. Titlul tezei de do
torat, :susţinută în 1975, este: ,,Domeniul Tinca al Episcopiei romano-catolice din Oradea între anii 1800-1848". Perioada de doctorantură:
1971-1975.
Specialist în istoria modernă a României. Cercetările vizează domeniul relaţiilor agrare din Bihor [n perioada de trecere de la economia
feudală la cea capitalistă. S-a ocupat şi de istoria începuturilor mişcării
muncitoreşti din Oradea pînă la 1914.
Publică 5 studii în reviste de specialitate din Cluj şi Oradea.
Documentări în străinătate: ,R. P. Ungară, 1976.
Margareta Danciu, lector, cadru didactic între anii 1966-1971.
Predă cursurile de istorie contemporană universală şi istoria contemporană a României. Se pensionează în 1971.
Specialistă în istoria modernă şi contemporană a României. A efectuat cercetări şi a publicat aspecte din istoria Oradiei şi Bihorului la
1918, 1940 şi 1944---'1947.
0

13

Ibidem, p. 255.
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Jlublicâ 10 studii şi articole în revistele de specialitate din Cluj şi
Oradea şi în volume omagiale din Oradea.
Mihai Drecin, lector dr., cadru didactic între anii 1968-19,9. A
seminarizat 1a disciplinele de istorie veche, modernă şi contemporanu
universală şi a României. Din 1971 predă cursurile de istorie contemporană universală şi a României, precum şi cursul de istorie a mişcarii
muncitoreşti şi a P.C.R.
Doctorand al prof. univ. dr. doc. Mihail Dan, iar după moarte,1 regretatului profesor al prof. univ. dr. Iosif Kovacs. Titlul tezei de
doctornt. susţinută în 1978, este: ,,Monografia Băncii <Albina> din Sibiu ·(1872-1918)". Perioada de doctorantură: 1971-1977.
Specialist in istoria

modernă şi contemporană

a României.

Studiază

problemele financiar_;bancare din Transilvania de pînă la 1918, urmă
rind, în egală măsură, aspecte ale istoriei mişcării muncitoreşti din zonele Arad şi Bihor 14 •
Publică 26 de studii şi articole în reviste de specialitate din ţară
(Braşov, Bucureşti, Caransebeş, Cluj, Oradea, Sibiu, Timişoara) şi în \·olumc omagiale editate la Arad şi Oradea.
Sabin Ciurdăreanu, lector suplinitor, cadru didactic între anii 19651968. Apreciat profesor al Liceului „Em. Gojdu" din Oradea, cu o temeinică experienţă în munca cu elevii, va preda cursul de metodicf1 a
predării istoriei.
Acumulările rezultate din studiu şi cercetarea ştiinţifică trebuiau.
pentru o reală împlinire universitară, să vadă lwnina tiparului într-o
publicaţie a Institutului, importantă cale de intrare a tinerelor cadre
didactice în circuitul ştiinţific al ţării, în vederea maturizării 'lor şi a
ridicării prestigiului Institutului.
în anul 1967 apare primul număr al anuarului .,Lucrări ştiinţifice·".
editat de Institutul din Oradea. Raportat la paginaţia totală, fiecare HJJum rezervă un spaţiu substanţial pentru studii de istorie 15 . ln cele 10
volume apărute pînă în 1978 16 s-au publicat 100 studii de istorie care
acoperă 1 024 pagini tipărite. Dinitre acesttea 17 studii se referă la epoca
veche a istoriei ţării noastre, 31 1a epoca medie, 36 la epoca modernă
şi 14 la epoca contemporană. Studiile au în vedere în special isto!·ia Bihorului şi a vestului României (Arad, Sătmar, Sălaj şi Maramureş) [6-!].
în general istoria Transilvaniei [restul], urmărind atît probleme socialeconomice, cit şi politice sau de istorie culturală. Secretari de redacţie
14

Ibidem, p. 132.
1967 (din 418 p. - 86 p. pentru istoric), 1968 (383-77), 1969 (539-105). 1970
(416-137). 1971 (276-155), 1972 (212-130), 1973 (fascicol cu studii numai de istoric
- 155), 1974 (204-50), 1975-1976 (284-48), 1977 (423-81), (volum pregătit pentru
15

tipar

şi

care cuprinde 8 studii, dintre care 1 de istorie veche, 2 de medie, 1 de mo4 de contemporană).
rn Precizăm că numai o singură dată apare un volum pe doi ani consecutivi
(1975-1976), în restul anilor revista avînd un regim de apariţie propriu anuarelor

dernă,

ştiinţifice.
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ai volwnului (1967, 1968) sau seriei în care au ,upărut studiHe de istorie
(seria B în anii 1969, 1970, ,1974, 1975-1976, 1977, 1978; seria istorieştiinţe sodale-pedagogie în anii 1971 şi 1972; seria istorie în 197:1)
uu fost: Zaharia Mucovei :(1967-1970), Ion Bratu (1971-1973), Mihai
Drecin (1974-1978). Printre semnatarii de studii şi articole se numCm\
în primul rînd cercetători bihoreni dar şi colaboratori din centrul uniYersitar Cluj-Napoca. Amintim pe: P. Bona, L. Botezan, I. Bratu, A. Broinaş, S. Dumitraşcu, M. Dan, M. Danciu, M. Drecin, I. Emodi. V. Fuur,
V. V. Grecu, A. Ilea, V. Maxim, B. Mihoc, O. Nazadt, Şt. Pascu, T. Pc1vel,
I. Popovici, D. Prodan, I. Puşcaş, S. Retegan, M. Ştirban, I. Şuta şi alţii.
Fascicola de istorie a revistei a fost bine primită de critica de speciali-tatei., colectivul de redacţie străduindu-se să ţină cont de sugestiile formulate _de recenzenţi, să îmbunătăţească repartiţiu studiilor pe perioude istorice, să ridice exigenţa faţă de conţinut şi condiţiile grafice de apariţie.
După cîte cunoaştem, revista noastră este singura revistă din tinerele
centre universitare apărute în jurul anilor 1962-1963, inclusiv a focultCiţilor de istorie-geografie, care şi-a asigurat o apariţie ritmicii fiind
c1cum la al 11-lea volum.
Anii 1970-1974 pot fi consideraţi ca o primă perioadă de impunere
a Institutului din Oradea în peisajul învăţămîntului universitar românesc. Desigur în limitele forţelor ce i le ofereau o existenţă şi o muncă
de numai un deceniu, trăită şi depusă •cu energie şi ambiţie. Faptul reiese şi din activitatea Facultăţii de istorie-geografie, capabilă să-şi scoată
în 1971 o revistă proprie ce va c1părea paralel cu mai vechiul deja -anuar
al Institutului.
,,Crisia" 1 8, al c~1rei adevărat ctitor a fost lectorul univ. Sever Dumitraşcu, şi-a dorit de la început să pună omul, cu întreaga lui existenţă
istorică, în contextul mediului în care a apărut şi dezvoltat. Deci, noua
revistă dorea să realizeze o cercetare interdisciplinară de isto-rie şi geogrnfie, în primul rînd necesară şi doar apoi explicabilă printr-un astfel
de curent de cercetare tot mai apreciat în lumea ştiinţifică europeană.
Primul număr apărut în 1971, cuprinde cîte trei studii de istorie şi
geografie, însumînd numai 66 pagini, abordînd aspecte din problematica
vestului şi nord-vestului Transilvaniei, pînă spre Maramureş, Sălaj şi
Cîmpia Aradului. Din sumar dorim să reţinem, pentru semnificaţia lor
deosebită veritabile îndemnuri, sugerare de direcţii pentru fixarea
căilor de cercetare şi a profilului de viitor al revistei, sprijin moral la
început de drum - prezenţa unui studiu al academicianului Vintilă Mihăilescu, decanul de vîrstă şi unul dintre cei mai mari ,geografi ai ţării,
şi „Cuvîntul înainte" semnat de savantul istoric acad. prof. Constantin
Vezi recenzia din Revista de istorie, Bucureşti, tom. 30, 8/1977, p. 1572-1573
Colectivul de redacţie era format din: conf. univ. dr. Al. Săndu1'ache - rectorul Institutului, conf. univ. d!". I. O. Berindei - decanul Facultăţii, lector E. Deliman, lector M. Danciu, asiste/J'lt FI. Benţe, asistent M. Drecin, lector U. Binder, lector S. Dumitraşcu - redactor responsabil, cartograf - N. Zaha. Din 1973 anuarul
Crisia este editat de Muzeul Ţării Crişurilor.
17

111
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Daicoviciu. Vintilă Mihăilescu îşi încheia studiul astfel: ,, ... Am amintit
aici de aceste lucruri cu gîndul că, între tinerii noştri geografi şi, în primul rînd cei de la Cluj, Oradea, Arad sau Sibiu - nerobiţi de o specializare excesivă - se vor găsi unii care să se ocupe şi de astfel de probleme . .. de geografie istorică". Constantin Daicoviciu saluta astfel apariţia noii publicaţii de istorie şi geografie în extremitatea vestică a spaţiului etnografico-demografic românesc: ,, ... Pe Cîmpia plină de variate
şi bogate roade a celor < Trei Crişuri> îşi împlîntă viguros răcllicinile
un nou pom; al culturii şi ştiinţei, sădit de dascălii tineri ai Facultăţii
de istorie şi geografie din cadrul < Institutului Pedagogic de trei ani>,
de la Oradea, creaţia proaspătă a României noi, socialiste . . . purtînd
semnificativul nume < Crisia > ... Succesul strălucit pe care-l urez publicaţiei cu toată încrederea va constitui pentru vrednicii reda(;tori
şi colaboratori ai ei cea mai vrednică satisfacţie şi cea mai scumpă răs
plată. Căci voi, dragi tovarăşi, prin strădaniile voastre întărit i temeliile
şi sprijiniţi înălţarea patriei şi naţiunii noastre socialiste!"
Volumul pe 1972 (213 p.) cuprinde 16 studii de istora,~ veche, comunicate în cadrul simpozionului „Dacii, istoria şi civilizaţia lor" (Oradea, 2--4 octombrie 1971), organizat de Catedra de istorie cu participc1rea unor cercetători de prestigiu din întreaga ţară. Apărut în foarte bune
condiţii grafice, volumul încheia în aceeaşi notă de succes organizarea
şi desfăşurarea simpozionului pe care acelaşi entuziast acad. prof. C. Daicoviciu îl vedea ca ,, ... un prim pas spre organizarea unui colecviu internaţional închinat dacilor, istoriei şi civilizaţiei lor".
A treia dimensiune a activităţii cadrelor didactice .de la Catedra de
istorie, datorită însăşi atributelor disciplinei pe care o ·slujeau, pe lingă
dimensiunile de educator şi cercetător ştiinţific - a fost, în permanenţă,
cea de activist de partid. Nu s-a organizat nici un simpozion sau o se~iune de comunicări ştiinţifice la nivelul municipiu'lui Oradea sau a judeţului Bihor la cme 1să nu participe membrii Catedrei de istorie 19 . Ei
19 Amintim cîleva simpozioane şi sesiuni ştiinţifice la care au participat membrii Catedrei de istorie: Sesiunea ştiinţifică (Ses. ştiinţ.) în cinstea a 50 de ani de la
desăvîrşirea statului naţional unitar român Oradea. 24 XI 1968: Ses. de referate
consacrate celei de a XXV-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist Oradea. 30-31 mai 1969; Ses. ştiinţ. prilejuită de Semicentenarul Liceului ,.Em.
Gojdu" - Oradea. XI 1969; Simpozionul (Simp.) Centenarul naşterii lui V. I. Lenin
- Oradea, 28 III 1970; Ses. de referate şi comunicări dedicată Semicentenarului P.C.R.
- Oradea, 6-7 IV 1971; Ses. de comunicări „Organizaţia judeţeană a U.T.C. în viaţa
;;ocial-economică şi politică (1922-1972)" Oradea, 4-5 Ul 1972; Ses. ştiinţ. închinată semicentenarului creării U.T.C. ,,Tineretul în viaţa social-politică a patriei"
- Oradea, 15-16 IX 19'7Q; Ses. Centenar muzeal orădean - Oradea, 2-5 XI 1~2;
Ses. de comunicări ştiinţifice „Proclamarea R.P.R. - moment istoric revoluţionar cu
adînci semnificaţii" - Oradea, 16 XII 1972; Ses. comemorativă „125 de ani de la revoluţia din 1848" Oradea, 12 V 1973"; Simp. - ,,50 de ani de la moartea lui P.
Cosma" - Beiuş, 28 X 1973; Ses. de comunicări şi referate „Trei decenii de afirmare
a judeţului Bihor pe coordonatele socialismului" - Oradea, 12-13 VII 1974; Simp.
,,50 de ani de la inaugurarea Căminului Muncitoresc (Clubul Constructorul)" - Ora-
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au făcuL parte din diferite colective de verificare şi control a activităţii
politi-co-educative în .c;;coli şi întreprinderi, la oraşe şi în comunele judeţului; au ţinut conferinţe şi lecţii în cadrul: Cabinetului judeţean pentru
activitatea ideologică şi politico-educativă, învăţămîntu'lui politico~ideologic de partid, Şcolii Interjudeţene P.C.R. Oradea; au întocmit materiale necesare activităţii de propagandă; au popularizat diferite momente
<lin istoria patriei şi a P.C.R. în ,presa locală. Demn de 'SUb1iniat este şi
lGptul că în unele dintre aceste acţiuni, mai ales din 1972 şi pînă în
prezent, au fost antrenaţi şi studenţii facult[1ţii. In acest sens, s-au organizat ,în Institut o serie de mese rotunde în cadrul Cabinetului de ştiinţe
sociale, cu ocazia unor ·comemorări de evenimente istorice unde studenţii
de la istorie au subliniat importanţa evenimentului şi au purtat discuţii
pe marginea lui. In alte cazuri, sub patronajul „Comisiei pentru răspin
direa cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice 1' din cadrul Comitetului de cultură şi educaţie socialistă Bihor s-au organizat cicluri de conferinţe într-o serie de sate şi comune de pe trasee mai lungi, dinainte stabilite,
tot cu ocazia sărbătoririi unor evenimente ca: 1 Decembrie 1918, 24 Ianuarie 1959, 6 Martie 1945, 1 Mai, 9 Mai 1877 şi 1945. Toate acestea constituiau forme specifice profilului facultăţii noastre prin care, dascăli şi
studenţi, se integrau în munca de C€rcetaTe şi producţie, desigur alături
de practka pedagogică în şco'li, practica de teren pe şantiere arheologice, în bibliotecile şi arhivele din Oradea, la Comitetul de cultură şi
educaţie socialistă şi Palatul pionierilor şi şoimilor patriei.
Incă din primul an de studii, studenţii au început să fie familiarizaţi
cu unele noţiuni :de cercetare ştiinţifică în caidrul cercului ştiinţific studenţesc „Gheorghe Şincai". Cercul avea trei secţii: veche şi arheo'logie,
medie, modernă şi contemporană. Şedinţele se desfăşurau lunar, înregistrindu-se anual între 5-7 întîlniri de lucru, unde se citeau referate,
recenzii de cărţi, se purtau discuţii pe marginea locurilor vizitate ,cu ocazia excursiilor didactice efectuate. Cele mai bune lucrări erau prezentate
în Gesiunea anuală pe Institut a cercurilor ştiinţifice studenţeşti ,şi publicate în revista studenţească de cultură „Gaudeamus, Alma Mater
Crisiensis" 20 , editată de A.S.C. din Irnstitut în perioada noiembrie 1968-mai 1973. ,In cîteva rînduri se participă cu lucrări la sesiunile ştiinţidea, 21 XI 1975; Simp. ,,Biblioteca şi şcoala" - Oradea, 28-29 III 1976; Ses. ştiinţ.
consacrată „Cent,enarului independenţei de stat a României 1877-1977" Oradea,
8 IV 1977; Ses. ştiinţ. consacrată aniversării a 130 de ani de la revoluţia de la 1848
şi 30 de ani de la naţionalizarea principalelor mijloace de producţie Oradea,
24 VI 1978; Simp. ,,Locul şi rolul Liceului din Beiuş în contextul culturii naţionale" Beiuş, X, 1978.
20
Vezi numerele: 1-2/1969, p. 35-45 (Fl. Dudaş); 11-12/1969, p. 36-38 (FI.
Dudaş); 1/1971, p. 22-25 (Vasile Cosma); 4-5/1971, p. 3-8 (Margareta Buduran);
1/1972, p. 3:2-36 (Constantin Popescu). Insemnări despre activitatea cercului ştiinţific
studenţesc şi articole omagiale dedicate unor evenimente din istoria patriei, scrise
de studenţi, vezi şi în numerele: 1/1968, p. 43-45; 2/1968, rp. 7-8; 4/1969, p. 50-51;
1/1970, p. 7-8; 2f1970, p. 5-8; 5/1970, P,. 13-14, 21--.22; 2/1972, p. 3-5; 3/1971, p.
5-8; 1/1973, p. 13-14.
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fice pe ţară a cercurilor studenţeşti de istorie, lucrări bine primite, uneori chiar premiate înaintea celor prezentate de studenţii de la marile
universităţi ale ţării2 1 • Unii foşti LStudenţi, iniţiaţi în cercetare inc:ă de
pe băncile facultăţii, \'Or publica, singuri sau împreună cu foştii lor dascăli, în anuarul ştiinţific al cadrelor didactice, dovadă a seriozităţii c-u
care şi-au asimilat metodele de cercetare ştiinţifică şi a pasiunii trainice
pentru cercetare, strecurate în suflet de „laboratorul de cercetc1re'" al
cercului ştiinţific studenţesc. Amintim dintre aceştia pe D. Mălăiescu,
Fl. Dudaş, E. Emodi, D. Vestale 2 :!, absolvenţi atît ai cursurilor de zi e:it
şi ai celor fără frecvenţă.
In primăvara anului 1968 s-a organizat un muzeu didactic în două
săli, printre care işi în sala de curs „N. Iorga"'. În vitrine special amenajate sînt expuse obiecte originale pentru epoca veche (ceramică; unel,e
din piatră, os şi metale; podoabe; monede; olane; cărămizi cu ştampile
ale unor unităţi militare romane etc.) rezultate din săpăturile arheologice
efectuate de studenţi în taberele de vară. Pentru epocile medie, modernă
şi contemporană s-au realizat fotocopii după o serie de documente in:portante ale ,vremii, grupate apoi pe teme care reconstituie: cetăţi şi
oraşe medievale din Ţările Române; cartea. veche românească; stampe
cu efigiile conducătorilor răscoalei de la 1784 ·în cărţile vremii; revoluţia română de la 1848; unirea de la 1859; războiul de independenţă de
la 1877-1878; unirea de la 1918; mişcarea comunistă în perioada interbelică; viaţa, activitatea şi opera tovarăşului Nicolae Ceauşescu pildă
de eroism şi dragoste de ţară. Într-o vitrină aparte se află expus un important tezaur feudal format din 242 piese de argint, datînd din a doua
jumătate a secolului al XVI-lea, descoperit pe Dealul Viilor din Oradea.
care atestă strînsele legături economice ale Oradiei cu principalele centre
comerciale ale Europei acelei vremi. Toate aceste e:x:ponate, continuu
îmbogăţite, aduse la zi, reorganizate în expoziţia muzeală au constituit materiale didactice folosite cu ocazia dezbaterilor la unele teme de
seminar, alături de dispozitive, filme didactice, piese din alte muzee ale
municipiului nostru. Pe de altă parte, muzeul didactic de istorie la a
cărui continuă îmbogăţire şi-au dat concursul fiecare generaţie de studenţi, adunînd piese muzeale, restaurîndu-le, făcînd fotocopii în laboratorul facultăţii - le-a oferit acestora ocazia asimilării unor cunoştinţe
oricînd folosibile în amenajarea unor muzee şcolare şi cabinete de ştiinţe
sociale.
Conducerea Facultăţii şi a Institutului au înţeles de la început că
cunoştinţele asimilate la cursuri şi seminarii trebuie întregite şi consolidate prin noi date culese din practicile de teren şi diferite excursii cu
21
Elena Bălteanu, anul III istorie-geografie, Descoperiri dacice în zona Aradului (sec. III î.e.n. - sec. II e.n.J, obţine locul II la Sesiunea de la Bucureşti din
toamna anului 1969.
22
Vezi Lucrări ştiinţifice, seria B, nr. 4/1970, p. 161-167; seria istorie-ştiinţe
sociale-pedagogie, nr. 5/1971, p. 32-56; seria B, nn 10/1977, p. 5-7, 9-13; seria B,
nr. 11/1978 (pregătit pentru tipar).
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caracter didac:Lic. Pentru fiecare serie ,de studenţi se organiza un plan
de practică şi excursii, eşalonat pe ani de studii, astfel incît la 1 sfîrşitul
vieţii şi activităţii de student, absolvenţii să fi parcurs principalele forme
de relief şi zone istorico-geografice de pe cuprinsul ţării.
Într-o asemenea ambianţă de muncă şi strădanii de perfecţionare
a cadrelor didactice, istorici şi geogrnfF 3 deopotri\·ă, Facultatea de
btnrie-geografie a şcolarizat 626 studenţi, dintre care la cursurile de zi
453'.!~ şi 171 la cursurile fără frecvenţă 2 ;;. Facultatea noastră a ţinut contact cu foarte mulţi dintre absolvenţii ei. ceea ce ne-a permis să cuno2.ştem evoluţia lor profesională ulterioară. Marea lor majoritate şi-au
continuat studiile în cadrul facultăţilor de istorie sau geografie de la
rn3rile unin~rsităţi din ţară, in primul rînd la Cluj, dar şi la Iaşi sau
Bucureşti. Aproximativ 700/o dintre ei şi~au luat licenţe universitare în
istorie, ceilalţi în geografie. în pregătirea tezelor de absolvire mulţi au
făcut apel la ·sprijinul foştilor dascăli din Oradea, nouă ocazie de strîngere a unor legături colegiale ce păstrau nostalgia anilor studenţiei lor
şi aduceau recunoaşterea tot mai viguroasei impuneri ştiinţifice a foşti
lor- dascăli. Proveniţi din aproape toate judeţele ţării şi repartizaţi aproape în toate judeţele ţării, absolvenţii Facultăţii de istorie-,geografie a
Institutului din Oradea vor păstra şi face să ai·dă şi în continuare făclia
ştiinţei, probităţii morale şi a dragostei faţă de tinerele ,generaţii de elevi
pe -care le educă, aşa cum au deprins şi ei de la dascălii lor încă de pe
bă,,cile sălilor de cursuri „N. Iorga", ,,Simion Mehedinţi" sau „George
Munteanu-Murgoci ".
Catedra de istorie a întreţinut strînse legături pe linie didactică ,şi
ştiinţifică cu facultăţile de profil de la Universitatea din Cluj-Napoca şi
O prezentare identică a activităţii Catedrei de geografic a Facultăţii noastre
o facem în „Crisia", Oradea, 1981.
i• Din cei 556 studenţi înscrişi la cursurile de zi au absolvit 455, au fost exmatriculaţi ori s-au retras 58, s-au transferat la secţia cursuri fără frecvenţă a
Institutului nostru sau a altor institute din ţară - 26. Dacă ţinem seama de faptul
câ: 15 studenţi sînt proveni\i de la Institutul pedagogic de 3 ani Cluj. în.matriculaţi
numai pentru a susţine examenul de stat; 2 studenţi sînt înscrişi, amină frecventarea
c•~rsurilor şi sînt din nou reînmatriculaţi după care absolvă facultatea; iar fişa matricolă nr. 269 nu este completată rezultă că în realit·ate secţia cursuri de zi a
avut înscrişi 538 de studenţi. La acest total trebuie să raportăm numărul studenţilor
exmatriculaţi. retraşi şi transferaţi la secţia cursuri fără frecvenţă. In acest caz procentul de promovabilitate, pe parcursul celor 15 ani de existenţă a Facultăţii de
istorie-geografie, este de 84,590/o.
2 ~ Din cei 630 studenţi înscrişi la cursurile fără frecvenţă (două din cele 632 fişe
matricole completate sînt anulate), au absolvit 171, au fost exmatriculaţi 222, s-au
retras 93, s-au transferat la alte institute pedagogice din ţară 69, în timp ce 77 sînt
absolvenţi, fără examenul de stat, ai secţiei cursuri de zi ai fostei Facultăţi de
istorie-geografie a Institutului pedagogic de 3 ani Cluj, înmatriculaţi la Oradea pentru a-şi putea susţine examenul de stat. Procentul de promovabilitate este de
27, u,, 'o. Rezultă că atît la cursurile de zi cit şi la cele fără frecvenţă cadrele di dac•
tice au făcut o severă selecţie, garanţie a unei calificări superioare a viitorilor ab~

3

urmează să

wlvenţi.
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Institutele de învăţămînt superior din Suceava şi Bacău. Ele s-au c-uncretizat în participări reciproce la sesiuni ştiinţifice, efectuarea de practici de teren cu studenţii mai ales în zonele Munţilor Apuseni ~i c1
Obcinelor Bucovinei. Printre oaspeţii din ţară care ne-au vizitat Facultatea, unii dintre ei ţinînd studenţilor noştri conferinţe şi cursuri, amintim pe: acad. prof. Ştefan Pascu, prof. univ. dr. doc. Mihail P. Dan, prof.
univ. dr. Camil Mureşan, prof. univ. dr. Pompiliu Teodor, conf. univ. dr.
Hadrian Daicoviciu, conf. univ. dr. Nicolae Edroiu, lector univ. dr. Aurelia Bunea, lector univ. dr. Vasile Şchiopu de la Universitatea din ClujNapoca; conf. univ. dr. Daniel Popescu de la Institutul de arte plastice
,,Ion Andreescu" din Cluj-Napoca; prof. univ. dr. doc. Nicolae Corivc,n,
conf. uni\·. Alexandru Vasilescu, lector univ. dr. Nicolae Ursulescu de ]a
Institutul de învăţămînt superior Suceava; lector univ. Alexandru Andronic. lector univ. I. Mitrea. asist. univ. Vasile Baciuc de la Institu1ul
de învăţămînt superior Bacău; prof. univ. dr. doc. Dumitru Berciu, prof.
univ. dr. Dinu C. Giurescu. prof. univ. dr. Vasile Netea de la Bucureşti.
în funcţie de afirmarea treptată a Catedrei de istorie în pebajul
ştiinţific al ţării, o serie de profesori universitari şi cercetători ştiin1i
fici din străinătate vor vizita, participa la sesiuni ştiinţifice şi vor conf erenţia în faţa studenţilor Facultăţii de istorie-geografie. Bste cazul i.s10ricilor: prof. dr. Keith Hitchins 1(S.U.A.), dr. Emilia Pesova (Cehoslo .-2cia), prof. MUan Lacki (Cehoslovacia), dr. K. Godlowski (Polonia). prof.
dr. Fr. Felgenhauer (Austria), prof. dr. B. Novotny (Cehoslovacic1). dr.
Jan Gurba '(Polonia) şi alţii.
La fel de importantă o considerăm colaborarea ştiinţifică pe c:,re
Catedra de istorie a iniţiat-o în rîndurile colegilor de breaslă din Or.1dea şi judeţul Bihor. Treptnt, de la an la an, în cadrul sesiunilor şL,,
ţifice anuale ale Institutului nostru. cu ocazia altor simpozioane şi -csiuni ştiinţifice pe teme de istorie din municipiul Oradea şi alte loe:c1~:tăţi din Bihor s-a realizat o catalizare a forţelor locale pasionate de
cercetarea istorică, s-a pus accentul pe o cercetare ştiinţifică în formă
şi conţinut. critică, bazată pe valorificarea documentelor inedite, c-are
antrena pe lingă cei dţiva cercetători cu mai vechi state de serviciu mulţi tineri. în această atmosferă de muncă şi emulaţie ştiinţifică onestă,
înregistrăm, în jurul anilor ,1968----1971, primii doctoranzi în istorie din
Oradea, iar din 1974 primii doctori fo ştiinţe istorice din rîndurile noii
generaţii. Dintre apropiaţii colegi, colaboratori ai Catedrei noastre. ~mintim pe: M. Apan. L. Borcea. A. Broinaş, I. Căluşer, N. Chidioşan. S.
Ciurdăreanu, V. Covaci, •Fl. ,Dudaş, V. Faur, I. Godea, I. Golban, D. l,gnat, A. Ilea, T. Jul'Csak, I. Marinescu, V. Maxim, I. Mierluţiu, Gh. Mudura, O. Nazaid1:, I. Popovici, Titus Roşu; iar dintre instituţii:
Muzeul „Ţării CriŞIUrilor", Filiala Oradea a Arhivelor Statului, Cabinetul ,judeţean pentru activitatea ideologică şi politico-educativă, Şcoala
Interjudeţeană P.C.R. Oradea, Biblioteca judeţeană Bihor, Comitetul de
cultură şi educaţie socialistă a judeţului Bihor.
0
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Desigur, cu ocuzia unui bilunţ, pe lingă reulizări şi succese, treb~iie
se aibă în vedere şi aspectele aspiraţiilor 'Şi muncii ce nu şi-au găsit
încă totala împlinire pe măsura dorinţelor. Trebuiesc căutate cauzele
acestor împliniri numai în purte sau chiar a neîmplinirilor, pentru ca
munca de viitor să le, înlăture.
Indiscutabil, formarea unui nucleu de cadre didactice şi de cerce1{1tori universitari cere timp, cere o perioadă de acumulări, de perfecţio
nări ştiinţifice prin doctorat, documentări în ţară şi străinătate. În m;we,
această perioadă s-a încheiat în Catedra şi Facultatea noastră în jurul
anilor 1973-1975. Este momentul cînd unii membrii ai Catedrei trec Li
susţinerea doctoratelor, 1a redactarea primelor cărţi în specialitate etapă superioară publicării studiilor şi articolelor. Este însă şi moment ul
cînd începe o anume fluctuaţie de cadre prin plecarea unora în cille
munci sau centre unh-ersitare, prin \·enirea în colectiv a ;:iltor colegi ~c:ir,\
experienţa muncii uniYersitare, prin redistribuirea unor discipline de
bază întrP membrii catedrei. Ca atare, s-au cerut eforturi pentru acomodare la da\a şi munca universitară, în loc ca să se continue pe linia
afirmării cu tărie a personalităţii didactice şi ştiinţifice a membrilor
Catedrei şi, alături de geografi, a Facultăţii de istorie~geografie. Cu toate
acestea, procesul :didactic şi activitatea ştiinţifică, atît a cadrelor didactice cit şi a studenţilor de la istorie-geografie, s-au desfăşurat şi în ultimii doi ani universitari cu exigenţa şi în disciplina dintotdeauna, poale
chiar într-o atmosferă de exigenţă sporită, expresie a creşterii fireşti a
potenţelor profesionale a cadrelor didactice."'

să

•
Experienţa celor cincisprezece ani de activitate didactic{1 şi de cercetare ştiinţifică universitară în ştiinţele istorice, ca şi în cele geografice,
la Oradea - credem că pot rămîne un bun cişUgat, valoros nu în primul rînd numai pentru vestul ţării. Zonă cu un specific anume în evoluţia ei istorică în epocile medie şi modernă mai ales, puţin cercetată
pînă în 1964 de universitarii din Cluj-Napoca şi Bucureşti şi deci neinclusă corect şi proporţional :în tratatele de istorie şi geografie naţională,
a început să-şi dezvăluie secretele evoluţiei trecutului istorico-geografic
odată cu crearea Facultăţii de istorie-geografie.

• Prezentul articol, împreună cu un „Sumar al sumarelor" studiilor de istorie
publicate în revista „Lucrări ştiinţifice" în perioada anilor 1967-1978, trebuiau să
apară în volumul pe 1978 al revistei mai sus amintite, pregătit pentru tipar de către
subsemnatul încă din noiembrie 1978. Volumul, urmînd să publice ultima fascicolă
de istorie, înaintea încetării activităţii secţiei de istorie-geografie, ar fi fost firesc
să cuprindă cele două materiale, veritabil bilanţ al activităţii Catedrei de istorie.
Precizăm că, fără a da explicaţii, personal tov. prof. univ. dr. Teodor Pop,
rectorul Institutului de Invăţămînt Superior din Oradea, a dispus scoaterea lor din
sumarul volumului pregătit pentru tipar.
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De aici înainte, cu atit mai mult, alte instituţii trebuie sa continue
cercetările de istorie în Bihor şi în vestul ţării. Ne gindim in primul rînd la Muzeul „Ţării Crişurilor" şi Filiala Oriadea a .i\rhi\·elor Statului, care au şi preluat ştafeta de cîţiva ani, încadrate cu
cercetători capabili, deja afirmaţi, obligaţi moral să continue ceea ce a
început şi realizat pe parcursul unui deceniu şi jumătate Catedra de i~torie a Institutului de Invăţămînt Superior din Oradea.
şi

.<i amplifice

QUINZE ANS D'ACTIVITt DIDACTIQUE ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITAIRE DANS LE DOMAINE DES SCIENCES HISTORIQUES
A ORADEA (1964-1979)
(Resume)

L'auteur, enseignant a la chaire d'histoirc de la Faculte d'histoirc - geographie
de l'Institut d'Enseignement Superieur d'Oradea, retrace, en utilisant des documents
d'archive et des publications scientifiqucs, les quinze ans d'existence de cette chaire.
On fixe pour la posterite, la place que la Faculte d'histoire - geographie et notamment sa chaire d'histoire a acquis a force de travail et de responsabilite politique
nationale, dans le champ de l'enseignement historique universitaire et de l'historiogr<1phie nationale pendant quinze ans d'existence.
Page d'histoire contemporaine, l'activite de la Faculte d'histoire - geographie
d'Oradea, quoiqe'elle repete le destin de l'Academie de droit d'Oradea de la periode
,J'entre Les deux guerres mondiales, renforce l'idee de la necessite d'une facult-\ de
profil politique dans l'ouest de la Roumanie.
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CONTRIBUŢIA PUBLICAŢIEI

ORĂDENE „LUCRĂRI

ŞTIINŢIFICE"

LA RECONSIDERAREA ISTORIEI LOCALE
de
VIOREL FAUR

Evoluţia cercetării istoriografice bihorene din ultimile decenii s-a
datorat, neîndoielnic, şi posibilităţHor de afirmare existente, din categoria cărora face parte apariţia unor publicaţii cu caracter ştiinţific, care
au avut menirea de a stimula şi consolida asemenea preocupări, de a
contribui la valorificarea promptă a investigaţiilor proprii. Cel dintii periodic de o evidentă factură ştiinţifică a fost editat, începînd cu unul
1967, de către Institutul pedagogic de 3 ani. Rectorul acestei instituţii
universitare, Al. Săndulache, 'Scria în Cuvînt înainte la primul volum de
Lucrări ştiinţifice următoarele: ,,Inspirate în general din problematica
ştiinţifică a regiunii de la poalele vestice ale Munţilor Apuseni, rezultat
al unor minuţioase documentări şi cercetări în diferite domenii de specialitate (limbă şi literatură română şi străină, ştiinţe economice şi politice, istorie şi geografie, matematică şi fizică), articolele cuprinse în prezentul volum constituie o afirmare a posibilităţilor de cercetare ale cadrelor didactice din Institut, un început promiţător, o încurajare în munca
)tiinţifică de viitor" i(subl. ns.). Aşadar, anuarul respectiv era destinat
să servească iniţiativele ştiinţifice locale din diverse domenii, de la istoriografie şi pînă la ştiinţele exacte. Nu era vorba, deci, de periodice separate pentru fiecare facultate din cadrul institutului orădean, ci de însumarea tuturor comunicărilor într-un singur anuar. Această experienţă a
fost valabilă doar doi ani (1967 şi 1968), după care - din 1969 - s-a
trecut la tipărirea a două volume (seria A şi seria B), cu scopul de a
asigura publicarea tuturor cercetărilor efectuate de cadrele universitare,
in majoritate tineri dornici de afirmare. Acelaşi rector constata in Cuvînt
inainte (p. 10) la seria B (filologie, istorie, ştiinţe sociale şi pedagogie) a
publicaţiei Lucrări ştiinţifice faptul că „apariţia volumului va constitui ... un nou imbold în activitatea de cercetare, o nouă etapă în crearea unei tradiţii ştiinţifice în capitala Bihorului" '(subl. n.s.). Incontestubil, extinderea 'Spaţiului tipografic consacrat introducerii 'În circuitul ştiin
ţific a rezultatelor unor căutări şi investigaţii locale a avut ca efect impulsionarea activităţii de cercetare în acea'Stă parte a ţării şi formarea
unor autentici speciali.şti în variate domenii. Editarea studiilor şi lucră
dlor susţinute ,cu prileju'l onganizării unor isesiuni ştiinţifice anuale a
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sporit eficienţa acestora, inaugurînd contacte active cu celelalte centre
universitare românesti.
In cuprinsul pe~iodicului Lucrări ştiinţifice, o întinsă parte (mai tjrziu aceasta va apare sub forma de separatum sau extras, cu copertă independentă) a fost pusă la dispoziţia cercetătorilor trecutului, aceasta
!fiind expresia unor eforturi de actualizare a faptelor şi evenimentelor
ignorate pînă acum, de luminare a unor zone obscure din istoria Bihorului. La respectiva o.cţiune ştiinţifică şi patriotică au colaborat, cu prioritate, membrii catedrei de istorie a institutului, precum şi cercetători
din alte centre universitare, de la Muzeul Ţării Crişurilor şi filiala or{1deană a Arhivelor statului. S-a realizat o eficientă colaborare, reflectaU1
mai ales în creşterea numărului de lucrări şi în perfecţionarea lor sub
raport calitativ. Primul periodic ştiinţific bihorean şi-a îndeplinit, a~tfel, rostul de instrument al valorificării rezultatelor unei stăruitoare
munci de cercetare, realizată cu pasiune, dar şi cu necesară rigoare şi
corn peten ţă.
Pentru a stabili, cu obiectivitate, aportul .periodicului în discuţie la
reconsiderarea istoriei locale, ne vom ocupa mai întîi de materialele incluse în părţile destinate istoriei, veritabile fascicule, prin intermediul
cărora s-a instaurat, în viaţa culturală bihoreană, o practică de verificată
utilitate. Vom proceda, iniţial, la o analiză cantitativă, care dezvăluie
realităţi edificatoare. Este o metodă deosebit de elocventă, care permite
consideraţii exacte şi viabile. Informaţiile de ordin statistic, pe care le-am
extras, sînt consemnate în următorul tabel:
Aspecte ale istoriei

Istoria Bihorului
Anul

Număr'ul

studiilor
~i a,rticolelor

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975/1976
1977
TOTAL:

Pagi.naţLa

acestora

4
6

15
30
56
42
74
59
55
17
28
50

42

426

2
3

5
3
5
5
6
3

I

I

Totalul materialelor
publicate

naţionale

şi

Nwnilrul
studiilor
articolelor

I

,acestora

4

70
47
45
91
74
69
90
32
20
30

56

568

5
4
4

8
10
5
10

4

2

Numărul
studiilor

Paginaţia
şi

articolelor

7
7
9

I

Paginaţia

acestora

6
10

85
77
101
133
148
128
145
49
48
80

98

994

11

15
10

16
7

In perioada dintre anii 1967-1977, cind au apărut mai multe volume din Lucrări ştiinţifice, au fost publicate în seria de istorie a acestora 98 de studii şi articole de istorie, din care 56 avînd ca problematică
variate aspecte ale istoriei naţionale, iar 42 ,(reprezentînd 42,850/o din
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paginaţia acordată) referindu-se la
ţine rememorării unor evnimente

trecutul bihorean. Preponderenţa aparpetrecute în alte părţi ale ţării, prin
acestea anuarul orădean dovedind o mai largă receptivitate ştiinţific{i,
desprinzîndu-se dintr-o posibilă inchistare provincială. Este o concepţie
care merită aprecierea noastră. Concomitent, se cuvine să relevăm împrejurarea că interesul pentru istoria Bihorului s-a manifestat în limitele firescului, concretizîndu-se în cele 426 de pagini de studii şi articole. Dacă în primul an au apărut doar 15 pagini de lucrări despre trecutul local, în 1977 s-a ajuns la 50 pagini, atingîndu-se în 1971 cifra de
74 pagini.
Se impune să menţionăm şi faptul că articole cu conţinut istoric au
fost inserate şi în alte părţi ale anuarului, cum sînt, de pi'ldă, cele apă
rute în seriile de limbă şi literatură, ştiinţe sociale, matematică şi ped/1gogie, precum şi la rubrica de Documente, note şi recenzii. Ca atare,
intre anii 1968 şi 1974 au fost publicate în locurile precizate 25 de studii şi articole, însumînd 243 de pagini. Adăugîndu...,se la cele din cuprinsul părţii de istorie, rezultă că în perioada 1967-1977 s-au tipărit în
periodicul Lucrări ştiinţifice 67 de materiale istoriografice, cărora li s-au
consacrat 669 pagini.
Repartizarea cronologică a acestora, pe epoci, se prezintă astfel:
1. antică: 10 studii şi articole, cu 102 pagini
2. medie: 22 studii şi articole, cu 221 pagini
3. modernă: 25 studii şi articole, cu 243 pagini
4. contemporană: 10 studii şi articole, cu 103 pagini.
Cele mai multe lucrări tratează, deci, aspecte, ale istoriei medii şi
moderne a Bihorului, fără a fi însă ocolite realităţile antice şi contemporane locale, care au fost făcute cunoscute şi prin intermediul altor
periodice.
Nu este lipsită de interes nici împărţirea materialelor (editate în
seria de istorie) în funcţie de problematica acestofla. Studierea lor atentă
ne-a permis să elaborăm tabelul pe care-l reproducem mai jos:
Problematica materialelor

Econo-

Arheolo-

Socială

mică

gică

apărute

în partea de istorie

Cultu-

Politică

Artă

rală

Demagra-

Numisma-

fică

tică

Anul
~

E
..:

z

l

1967
1968
1969

-2

I:

·a·no

....

"'
E
..:

"'
z
-- p..

a

6

26

4

,..;

"'
E

·a"@i

"'

z

p..

.5

6

·a·n1i
p..

..:

---

- -- 1

Ol

7

4

15

,..;

"'
E

·a'61, . E"'

z

p..

..:

----

1

,..;

8

1

Ol

..:

,..;

"'
E

·a"@i

~

E

Ol

z

"'

·a "' ·a
·co E

p..

z

p..

·n1i

z

p..

10

11

9

12

- -- -

-18

..:

"' z..:

M
Ol

p..

- - -16 -17
14 15

---

- - - •
~

3

..:

-- - -- 9

....

C:

32
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Un procedeu similar îl aplicăm şi în cazul studiilor şi articolelor
depistate în cuprinsul altor serii ale anuarului orădean. Astfel, s-a alcă
tuit următorul tabel:
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Cumulind comunicările apărute în periodicul L11crări ştiinţifice :::;e
întreaga perioadă cercetată şi sistematizîndu-le pe baza problematicii
tratate reiese această compartimentare:
I. arheologică:
II. economică:
III. socială:
IV. politică:
V. culturală:
VI. artă:
VII. demografic.1:
VIII. numismatică:
IX. învăţămint:
X. ştiinţe:
XI. sport:
XII. personalităţi:
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această repartizare, efectuată în temeiul unor date precise. ,e
reliefează orientarea colectivului redacţional al anuarului, direcţionată
spre reconsiderarea realităţilor politice şi sociale, a unor ztspecte ale epocii antice şi a biografiei personalităţilor locale. Istoria invăţămîntului a
intrat în sfera de interes a cercetătorilor. Viaţa economică şi cea culturală au beneficiat de un tratament aproape similar, acordîndu-li-se o
atenţie mai redusă. Au figurat în cuprinsul periodicului şi probleme de
demografie, numismatică, artă, istoria ştiinţelor şi sportului bihorean,
ceea ce atestă o preferinţă mai degrabă incidentală decît o preocupm'e
sistematică în ce priveşte publicarea de asemenea materiale.

Din

Utilizarea unor informaţii cantitative ne-a permis descifrarea categoriilor de studii şi comunicări, ca şi evidenţierea de raporturi cifrire
exacte, care pun în lumină imaginea adevărată a ariei de cuprindere problematică ce se configurează din toate ,contribuţiile istoriografice mentionate. Acest unghi de vedere, care - deşi pare exterior obiectului propriu-zis cill lucrării noastre - a facili'tat formularea ~e {'On91:atări viabile,
ce nu se vor perima, deoarece au rezistenţa binecunoscută a unor relatii
matematice. Pentru a pătrunde însă în interiorul lucrărilor ştiinţifice la
care ne referim este necesară o analiză a conţinutului lor, avînd în acest
sens avantajul bibliografiei analitice care este reprodusă, ca o firea!:;că
completare, la lucrarea de faţă. Formulăm doar sumare consideraţii, care Gll
menirea de a fixa mai temeinic valoarea comunicărilor publicate in periodicul orădean. Din necesităţi demonstrative, vom ţine cont de cronologie, care asigură o prezentare coerentă a părţilor viabile ,1le cercetă
rilor asupra istoriei Bihorului, ca o componentă de necontestat a istoriei
naţionale. Aşadar, ne oprim mai întîi la vremile cele mai îndepărtate,
după care vom trece la epocile medie, modernă şi contemporană, accentuind asupra elementelor noi, care reprezintă reale contribuţii la cunoaşterea trecutului locuitorilor din vestul ţării.
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Mărturii despre vieţuirea umană în spaţiul judeţului Bihor încă din
pc1ieolitic sînt semnalate într-un articol nu prea întins. Au fost puse în
e\·iden\ă rezultatele investigaţiei din hotarul satului Giriş, ele fiind atribuiLe culturii Coţofeni. De reţinut şi aprecierile despre colecţia arheologicd a profesorului Eugen Potoran - care s-a alcătuit din materiale arheologice aparţinînd mai multor culturi - , precum şi cele despre cilindrul de os de la Otomani. O importantă lacună istoriografică este înlă
lurată prin studiile care au ca obiect civilizaţia dacilor din Crişana şi Mar;.imureş, capitol semnificativ al antichităţii locale.
Prin intermediul acestora sînt deschise noi posibilităţi de cuno~tere a începuturilor istoriei loc~de, a culturii materiale şi spirituale a
strămo~ilor noştri, dacii, care au constituit o ma5ivă prezenţă în aceste
părţi. Interesează, desigur, notele despre perioada dacică, romană şi
veche românească din trecutul municipiului Oradea, autentice capitole
de monografie, concepute pe baza materialelor recent descoperite. Re\in atenţia cele dintîi comentarii despre tezaurul de vase de argint de
L Tăuteni, creat în sec. IV-V e.n. Ele au fost reluate şi extinse într-un
voium separat. Sînt de luat în consideraţie şi opiniile despre drumul de
la Aquincum la Porolissum.
Privite în ansamblu, aces te studii şi articole - care completE:-a.ză
un spaţiu alb din istoria Bihorului - au avut ca scop să valorifice materialul arheologic descoperit prin săpăturile efectuate şi, concomitent,
să proiecteze lumină peste diferite aspecte ale istoriei străvechi, la recCJ;1stituirea căreia şi-a adus aportul şi anuarul Crisia, editat de Muzeul
Ţarii Crişurilor din Oradea.
Fragmente din istoria Bihorului în evul mediu au fos t reactualizate
in cîteva lucrări, ce au un conţinut de o explicabilă diversitate. Astfel,
s-a scriis despre modul cum a fost organizat domeniul episcopiei cato1ice din Oradea, cel mai întins din întregul comitat în a doua jumătate
a veacului al XVIII-lea, ca şi în legătură cu valorificarea sării în unele aşezări bihorene (aceeaqi vreme), întemeierea şi funcţionarea manufacturii de mătase din Oradea (la finele sec. XVIII) şi preocupările locale pentru cultivarea viţei de vie. Este evident căi au fost cercetate
doar documentele din a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, deci
există o limita.re a investigaţiilor la o restrînsă perioadă de timp.
Cu toate acestea, lucrările în discuţie introduc în circuitul ştiinţific o
informaţie documentară inedită, dezvăluind componente ale vieţii economice locale ignorate de cercetarea premarxistă. Istoria socială este, de
asemenea, ilustrată prin puţine studii, care se ocupă de mişcările ţăra
nilor români de pe valea Barcăului şi districtul Luncii între anii 16921723 şi de analiza uribariului Velenţei din 1772, document de o certă
însemnătate socială, politică, demografică şi economică. lntr-un alt material sînt sta:bilite obligaţiile în muncă pe domeniul Beiuşului în a
doua jumătate a sec. al XVIII-lea, unde iobagii români formau majoritatea absolută a populaţiei. Momente ale vieţii politice locale, care se
interferează cu evenimentele genera1le, sînt prezentate în patru lucrări.
1

1
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Este evocată trecerea voievodului Mihai Viteazul prin Beiuş şi Oradea,
formulate consideraţii despre diploma de înobilare a unei familii bihorene (1650), lupta oraşului Oradea pentru obţinerea statutului de oraş
liber (cu insistenţa asupra Convenţiei din 1722) şi participarea unor
funcţionari din Bihor la mişcarea iacobină din 1794. O problematică
demnă de interes au studiile despre bisericile romanice cu cor rectangular din bazinul Crişului Repede, primul observator astronomic din
Oradea, tezaurul descoperit în Dealul Viilor Oradea, cărţile şi manuscrisele din biblioteca episcopiei române din Oradea, populaţia districtului
Beiuş în secolul al XVIII-lea şi cea de pe domeniul Tinca în prima jumătate a veacului al XIX-lea. Lucrările care vizează aspecte ale învă
ţămîntului sînt tributare bibliografiei. Acestea conţin comentarii despre
şcoala poporală din Bihor în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, predarea limbii române şi matematicii în aceleaşi instituţii.
În aria problematică a lucrărilor de istorie medievală a Bihorului
sînt circumscrise, deci, realităţi sociale şi economice, politice şi culturale,
demografice şi şcolare, ceea ce înseamnă că investigaţia istoriografică
a prospectat zone diverse ale epocii respective, parţial cercetată de predecesori, care s-au interesat mai cu seamă de personalităţile ecleziastice
şi de fenomenele cultural-religioase.
Epoca modernă este reprezentată de comunicări avînd ca obiect istoricul băncii „Bihoreana" din Oradea, evoluţia mişcării muncitoreşti
din Oradea între 1864-1914, ecoul răscoalei din 1907 în paginile ziarului Nagyvci.rad, acţiunile ţărăneşti din perioada decembrie 1918-aprilie 1919, manifestările politice ale românilor bihoreni în anii 1861-1863
şi la începutul veacului contemporan, reproducerea documentelor Conferinţei de constituire, la 3 noiembrie 1918, a C.N.R. din Oradea şi Bihor, activitatea Societăţii de lectură „Samuil Vulcan" din Beiuş, editarea primului ziar românesc din Bihor, Tribuna Bihorului, relaţiile
dintre Al. Papiu Ilarian şi Alexandru Roman, profesorii beiuşeni şi
Gh. Bariţiu, biografia şi preocupările lui Emanuil Gojdu şi Iosif Vulcan, istoria sportului şi a învăţămîntului 'bihorean, a metodelor folosite
în predarea istoriei şi geografiei.
Mai restrîns este numărul lucrărilor de istorie contemporană a Bihorului. Lipsesc, din sumarul anuarului, cercetările asupra vieţii economice din anii interbelici şi ai construcţiei socialiste. De remarcat studiile referitoare la situaţia ţărănimii !bihorene în anul 1919 şi lupta
ei pentru pămînt în prima jumătate a ,mului 1920, mişcarea muncitorească şi comunistă din Oradea între anii 1928-1933, acţiunile ţă
rănimii bihorene pentru obţinerea de pămînt între octombrie 1944 şi
octombrie 1945, victoria forţelor democratice din această parte a ţării
în alegerile parlamentare din 1946, starea de spirit a populaţiei româneşti din Bihor în preajma dictatului de la Viena şi în perioada premergătoare evenimentelor din august 1944, precum şi procesele politice
https://biblioteca-digitala.ro
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care s-a desfăşurat în Bihor în prima etapă a revoluţiei popuh,re
(194·1-1947). Notabîle sînt şi lucrările despre istoricul Teatrului de v~,t
din Oradea şi poetul Georige A. Petre.
Pentru a nsigura accesul mai rapid la conţinutul comunicărilor
incluse în anuarul Institutului orădean am procedat la lectura lor integrală şi, în consecinţă, am realizat bibliografia analitică a tuturor ;ice"tora, pe cnre o edităm ca anexă la lucrare, venind în întîmpinare;:i inlen:-sului celor preocupaţi de cunoaşterea istoriei Bihorului.
Prin Yalorificarea unei informuţii arheologice şi arhivistice necu"":0"cute, cele 67 comunicări constituie veritabile contribuţii originale le! ::-econsiderarea trecutului bihorean, anuarul Lucrări ştiinţifice devenind o
tribună de afirmare a cercetării istoriogrc1fice locale. In cei zece ani de
apariţie, acest periodic a colaborat efectiv la configurarea unor tr~ciţii
ştiinţifice în domeniul investigaţiei istorice.

BIBLIOGRAFIA ANALITICA A MATERIALELOR DE ISTORIE A BIHORULUI
APARUTE IN PERIODICUL ORADEAN „LUCRARI ŞTIINŢIFICE"
(1967-1977)

AVRAM AL. Biserici -romanice cu cor rectangular în bazinul Cri!:,u:ui
Repede (Rectangul'ar choir hall churches in the Crişul Repede river valley). Lucr. ,';,tiinţ., 1973 {Seria istorie), p. 127-133.
Sînt prezentate bisericile reformate din Cacuciul Nou, lneul de Criş,
Ilaieu şi Fughiu, a căror construire este situată în veacul al XIII-lea
(după invazi1a tătară din 1241). Interesante observaţii în legătură cu m;iterialul din care ·au fost ridicate, derivarea lor din arhitectura de len:i:1
(a populaţiei autohtone) şi transformările ulterioare. Analogii cu edificii
similare din estul R. P. Ungare şi cele din Transilvania. Autorul conchide că aceste patru biserici •romanice cu cor rectangular nu se datoresc activităţii şantierelor cisterciene din Polonia, Cehoslovacia şi Ungnria, ci unei tradiţii locale, ilustrată de arhitectura de lemn.
BONA P. Contribuţii la cunoaşterea populaţiei domeniului Tinca al EjJi~copiei romano-catolice de Oradea in prima jumătate a secolului c1l
XIX-lea, Lucr. Ştiinţ., 1974 {separntum i~;toric), p. 21-27.
Pentru a se referi, cu exactitate, la numărul şi structura popu;aţiei
(deci la o problemă de demografie istorică locală) de pe domeniul Tinca
(alcătuit din 21 sate) între anii 1800-1848, autorul a extras infonn;,. ii
din conscripţiile urbariale '(aflate în arhivele orădene) şi din şematis
mele anilor 1823 şi 1851. In perioada cercetată, de aproximativ o ju:n<1tate de veac, populaţia de pe acest demeniu (stăpinit de Episcopia r. cc1t.)
a crescut de l·a 10 250 locuitori ,('În 1800) la 16 700 locuitori (în 1847). Au
existat şi perioade de involuţie demografică, ca de pildă cea dintre anii
1811-1820. Sînt explicate cauzele ei, după care se proC'edenză b anahttps://biblioteca-digitala.ro
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liza structurii sociale a populo.ţiei. care alestă o diferenţiere a ţ:1:·,1::irnii
o sporire a numărului jelerilor datoriEt înrăutăţirii condiţiilor de ·, :aţ~.
Sub raport etnic, majoritatea absolută a locuitorilor de pe domeniu erau
români. Precizăm că numai autorul acestei lucrări emite părerea cit ar
fi existat un domeniu feudal al Tincăi.
BONA P. Contribuţii la cunoaştera începuturilor mişcării muncito,eşti
din Oradea (1864-1914) (Contr~butions concernant les debuts du
mouvement travailleur d'Oradea '(1864-1914). Lucr. Ştiinţ., 1977
(extras istorie), p. 57-68.
Iniţial sînt menţionate cîteva date despre situaţia economică a oraşului după revoluţia de la 1848 şi numărul populaţiei, din care este detaşat cel al muncitorilor. Urmează prezentarea formelor de organizare a
muncitorimii orădene: Asociaţia generală a muncitorilor, filiala din Oradea a Casei generale muncitoreşti de invaliditate şi boală, Asociaţia de
ajutor reciproc şi de autoeducare a calfelor croitori, Asociaţia de ajutor;:ire a muncitorilor, Asociaţia de ajutorare şi autoeducare a muncitorilor tipografi din Oradea (între 1870-1872). începînd din 1872 îşi ,vor
crea asociaţii meseriaşii: dogari, măcebri, olari, croitori, blănari, pălă
rieri, tîmplari, fierari, rotari, cizmari, pantofari, frînghiari, sitari, cojocari, tăbăcairi, curelari, morari, brutari, chelneri, frizeri, peruchieri şi
calfele de măcelari. Muncitorii au declarat ziua de 1 Mai 1890 .. ~i1rb[1toarea muncitorească". Autorul stăruie şi asupra altor momente ale miş
cării muncitoreşti orădene, de la sfîrşitul veacului trecut şi începutul
celui con tem por an, conchizînd că s-au configurat în oraşul de pe Crişul
Repede importante tradiţii ale luptei pentru dreptate socială şi libertate.
BOTEZAN L., PAVEL T., ŞCHIOPU V. Acţiuni ale ţărănimii din judeţul Bihor în perioada decembrie 1918-aprilie 191'9 (Actions of the
peasantry from Bihor district in the period of december 1918-c1pril
1919). Lucr. Ştiinţ., 1969 ('seria B), p. 277-291.
După reconstituirea cadrului general al evenimentelor din toamna
anului 1918, cu sublinierea semnificaţiei hotăirîrilor istorice de la Alb::1
Iulia - din 1 Decembrie - , autorii formulează aprecieri despre activitatea Consiliului Naţional Român din Oradea şi Bihor, orientată în direcţia consolidării sentimentului naţional. Urmează prezentarea detaliată
a cauzelor, modului de desfăşurare şi scopurilor urmăirite de manifestă
rile cu caracter social - extrem de numeroase - din Bihor fo perrioada
decembrie 1918 - aprilie 1919. Este, de asemenea, remarcată atitudinea
ţăranilor români şi maghiari din Bihor faţă de neaplicarea unei reforme
agrare democratice, influenţa socialiştilorr asupra acestora şi instaurarea
- în cîteva localităţi - a puterii sfaturiloc ,origane ,revoluţionare. Aproape în întregime 1studiul se întemeiază pe material documentar inedit,
provenit din A rhiva istorică centrală din Bucureşti.
BOTEZAN L., ŞCHIOPIU V. Lupta ţărănimii din judeţul Bihor pentru
pămînt în prima jumătate a .anului ,1920 (The Bihor peasants mo-

şi

1
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vements for land during the first half of the year 1920). Lucr. Ştiinţ.,
1973 (Seria istorie), p. 91-100.
Autorii introduc în literatura istorică multiple mărturii documenbre (depistate în arhivele orădene) despre starea de nemulţumire a ţă
rânimii din judeţul Bihor în prima jumătate a anului 1920, ca o continuare a unor manifestări anterioare. Sînt ['emarcate cauzele acestei atitudini a ţărănimii: 1încorporările, rechiziţiile, încartiruirile de trupe, insuficienţa inventarului agricol viu şi mort, lipsa unor articole de strictă
nc>-cesitate (îndeosebi a cerealelor de însămînţat). Plîngeri împotriva acestor stări de lucruri au făcut locuitorii din Uileacul Beiuşului, Fin~, Sînlaziir, Negreni, Bucea, Copăcel, Cîmpanii de Sus, Bănlaca, Vaşcău, Dumbră\·ani, Pietroasa, Rieni, Bunteşti, Lupoaia, Dumbrăviţa, Forosig şi Hodiş. S-au înmulţit considerabil, mai ales în regiunile muntoase, numă
n;l delictelor silvice. In unele localităţi s-a intervenit pentru înlocuire:i
primarilor şi notarilor. Această stare generală de nemulţumire a fost
dderrninată şi de tergiversarea aplicării reformei agrare. Lupta pentru
pamînt a cunoscut în Bihor, la începutul anului 1920, o adevMată etapă
revoluţionară, ca şi în alte părţi ale ţării.
BRATU I. O diplomă de la Gheorghe Rak6czi II, din 1650 privind ridicarea la rangul de nobili cu blazon a familiei Illyes de Sarkad (Ein
diplom von Gheorghe Rak6czi II, aus dem Jahre 1650, bezuglich der
adel-waffenrangerhebung der familie Illyes de Sarkad). Lucr. Ştiinţ.,
1969 (seria B), p. 293-299.
Sumare consideraţii despre politica principilor transilvăneni Gabriel
Bethlen (care a procedat la extinderea bazei sale sociale de guvernare,
sporind numărul nobililor mici) şi Gheorghe Rak6czi I (fidel continuator
în această direcţie). Urmaşului acestuia din urmă, anume lui Gh. Rak6czi II, i-a aparţinut actul de înobilare a fraţilor Petru, Mihail, Martin
şi Ştefan Illyes (în 1650) din garnizoana de la Sarkad (care pe-atunci fă
cea parte din comitatul Bihorului; actualmente localitatea se află în
R.P.U.). Diploma de înobiliare (cu blazon), dată în Alba Iulia, este publicată în întregime, cu textul original (limba latină) şi în traducere ro1

mânească.

PUŞCAŞ I. Consideraţii în jurul reglementării urbariale a
Velenţei la 1772 (La reglementation urbariale de Velenţa en 1772).
Lucr. Ştiinţ., 1970 (seria B) p. 169-194.

BRATU I.,

După cîteva comentarii în legătură cu menţiW1ile documentare (în
1291-1294, 1338-1340 şi 1343) a Velenţei, cartier actual al municipiului
Oradea, autorii fac precizări despre situaţia acestuia pînă în 1722, cînd
devine tîrg iobăgesc, despărţit de oraş, stăpîn feudal fiind Episcopia catolică, care a fost restaurată de habsburgi. In continuare este analizat
integral urbariul din 1772 al Velenţei, formulîndu-se consideraţii de ordin demografic (populaţie), ca şi interpretări temeinice despre categoriile
sociale (iobagii sau colonii, jelerii, oaspeţii, nobilii, preoţii şi învăţătorul),
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iobăgească şi cel alodial; parnîntul arător, fînaţul, păşunea comunală; pămîntul oaspeţilor) şi obligatiile iobăgeşti (ra-

pJ.mîntul existent (sesia

bota, nona, censul şi <laturile). ln concluziile studiului se afirmă că, în
1772, majoritatea covîrşitoare a locuitorilor (774 suflete) Velenţei erau
români, astfel, că de aici a fost alimentat în permanenţă oraşul Oradea cu
elementul etnic românesc. Informaţia este exclusiv arhivistică (inedită).
BRATU I., VESTALE D. Tezaurul feudal din Dealul Viilor - Oradea (a
doua jumătate a secolului al XVI-lea) (Le tresar feodal de Dealul
Viilor - Oradea) (La seconde moitie du XVI-e siecle). Lucr. Ştiinţ.,
1971, Seria istorie-ştiinţe sociale-pedagogie, p. 31-56.
Tezaurul medieval, alcătuit din 242 manete, a fost descoperit pe
Dealul Viilor din Oradea (1968), cu prilejul efectuării de lucrări la fundaţia unei case particulare. A fost depus şi inventariat în colecţia de
istorie a Institutului pedagogic Oradea. A fost stabilită următoarea componenţă a tezaurului: 4 manete din Transilvania (Sigi')mund Bathory:
1581-1597, 1598-1599, 1601-1602); 120 manete din Polonia (7 emise
de Sigismund August: 1565-1568; 13 manete de la Ştefan Bathory:
1582-1586; 120 manete de la Sigismund III Vasa: 1588-1598); 34 manete din Lituania (27 manete de la Ştefan Bathory: 1581-1585; 7 manete de la Sigismund III Vasa: 1591-1595); 51 manete din Riga (16 manete de la Ştefan Bathory: 1582-1583 şi 1585-1586; 35 manete (de la
Sigismund III Vasa: 1594-1598); 1 monetă din Danzig (de la Sigismund I: 1536); 1 monetă din Spania (de la Ferdinand I: f.d.); 10 manete
din Tirol (de la Ferdinand: f.d.); 1 monetă din Alsacia (de la Ferdinand:
f.d.) şi altele din Salzburg, Geldern, Thoren, Ungaria, Boemia, StolbergKonigstein, Berg, Saxonia, Austria, Hamburg, Lilbeck, Nimwegen, Lilttich,
Hohenlohe şi Halberstadt. Monedele provin din 23 ţări, provincii, comitate, ducate, episcopate şi oraşe. Autorii consideră că tezaurul a fost îngropat în anul 1599.
BRATU I., PUŞCAŞ I. Urbariul Velenţei la 1772. Lucr. Ştiinţ., 1971,
Seria istorie-ştiinţe sociale-pedagogie, p. 141-164.
In partea introductivă a lucrării este prezentat sumar conţinutul
studiului semnat de aceiaşi autori şi întitulat: Consideraţii în jurul reglementării urbariale a Velenţei la 1772 (publicat în Lucr. Ştiinţ., 1970„
p. 169-194). In continuare, sînt publicate două documente din care a
fost extrasă informaţia pentru studiul amintit: Urbariul oraşului de cîmpie Velenţa (la 177 2) şi Deductio qualitatis et quantitatis sessionum colonicalium oppidi Varad-Velencze, an videlicet integrae? mediae? vel
quartales sint? (din anul 1767).
BRATU I. Funcţionari din Bihor participanţi la conspiraţia din 1794
(Office-workers from the Bihor - counthy involved in conspiracy of
1794). Lucr. Ştiinţ., 1973 (Seria istorie), p. 45-55.
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Consemnări despre mişcarea din luna mai 1794, condusă de abLlit:. :e
Ignatie Martinovici, care era îndreptată împotriva dinastiei, vizînd inh •Jducerea unor reforme rndicale în viaţa politică a Monarhiei habsburgice.
La această mişcare au luat parte şi intelectuali din Transilvania şi Crişana
printre care Gheorghe Slavy, cme a fost condamnat la trei ani de închisoare. Anterior îndeplinise sarcini importante - ca, de pildă, cele de
asesor la tabla judiciară a comitalului Bihor (în care calitate a contribuit
la efectuarea lucrărilor de reglementare urbarială în multe sate bihorene,
între anii 1775-1779) şi jude scăunal suprem al Bihorului - împrejur t:1re
care-i aduce o pedeapsă mai mică, desigur comparativ cu alţi participan\i
la conspiraţia amintită. Relevînd contactele frecvente ale lui Gh. Slc., .v
cu populaţia din satele sud-bihorene, autorul conchide că acesta cunoştea
greutăţile vieţii lor şi că nu este exclusă chiar o propagand,1 a noilor idei
în mediul social rural. Docu:menitele inedite pe care se întemeiază s'int,
de fapt, o solicitare a soţiei sale (adresată împăratului) pentru a i se reduce la jumătate pedeapsa, precum şi o intervenţie a contelui de Sauer
ca să i se furnizeze informaţii despre situaţia lui Slavy în închisonrea
unde se afla.

BRATU I. Mihai Viteazul şi Bihorul. Cu prilejul aniversării a 375 de .:mi
de la prima unire politică a Ţărilor Române (Michel le Brave <:t !e
pays de Bihor). Lucr. Ştiinţ., 1976 (extras istorie), p. 13-20.
Evocnre a faptelor voievodului unificator Mihai Viteazul. In text apar
referiri despre popasurile lui Mihai în Beiuş (la 6 decembrie 1600) ~i
Orndea (12 decembrie 1600) şi atitudinea lui Paul Niary faţă de acesta
(l-a primit la Oradea, dar i-a reţinut o parte din escortă). Se ins1st,1
asupra interesului arătat de voievod faţă de comitatele nord-vestice
- printre care şi Bihorul - , pretinzînd de la împărat să fie recunoscutit
apartenenţa lor, conform unor realităţi anterioare, principatului Tnn~ilvaniei şi, în acest fel, la statul românesc centralizat constituit de el.
BROINAŞ

A. Ecoul răscoalei din 1907 în ziarul „Nagyv,irad" (L'echo de
la revolte de 1907 dans le journal d'Oradea „Nagyvarad") Lucr.
Ştiinţ., 1977 (extras istorie), p. 69-74.

Sînt valorificate critic informaţiile despre răscoala din primăvnra
lui 1907 apărute în coloanele ziarului Nagyvcirad (Oradea Mare), facindu-se totodată comentarii în legătură cu poziţia acestui organ de presit
şi atitudinea de clasă a celor care comentează evenimentele. Rezultă ci1
ecoul marii ridicări sociale a fost deosebit de puternic şi în Bihor, stirnind derută în rîndurile moşierilor şi ale autorităţilor locale.
DANCIU M., PAVEL T. Starea de spirit a maselor populare din judeţul
Bihor în preajma dictatului de la Viena (L'etat d'esprit des rnasses
populaires du departement Bihor a l'approche du diktat de Vienne).
Lucr. Ştiinţ., 1967, 1, p. 35-63.
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in partea de început a lucrării sînt reliefate tendinţele propc1gandei
h '>t·thyste şi manifestările antifasciste ale locuitorilor din Bihor (români
ş: maghiari), sub conducerea organizaţiei locale a P.C.R. In continuare,
se insistă asupra patriotismului maselor populare, hotărîte să apere cu
m·:ce sacrificiu integritatea patriei. Autorii formulează, în concluzie, opiniJ. că starea de spirit a populaţiei din Bihor în perioada care precede
odiosul dictat de la Viena constituie cea mai puternică mărturie despre
ferma ei atitudine antirevizionistă, antifascistă. Informaţiile utilizate
provin din arhivele orădene, Gazeta de Vest şi lucrările apărute.
DANCIU M. Preocupări pentru editarea unui zim· românesc în Bihor în
1918: ,,Tribuna Bihorului" (Preocupation pour l"edition en 1918 d'un
journal roumain dans la region de Bihor: ,,Tribuna Bihorului"). Lucr .
.Ş'tiinţ., 1969 (seria B), p. 241-249.
Incursiune în evenimentele desfăşurate în Bihor în lunile octornbrien0iembrie 1918, cu stăruinţă asupra organizării (la 3 noiembrie) şi a
a~ti\ităţii Consiliului Naţional Român din Oradea şi Bihor, organ de
coc.ducere politică şi administrativă a populaţiei româneşti. Sînt de asemenea prezentate preocupările pentru editarea Tribunei Bihorului (oficios al C.N.R. din Oradea şi Bihor), primul ziar românesc din această
parte a ţării, apărut la 25 decembrie 1918 (stil vechi). Se fac, în continu;.,re referiri la conţinutul periodicului şi la scopurile urmărite de comitetul redacţional, angajat în lupta pentru consolidarea unităţii naţionale.
D,\:'\CIU M. Din lupta maselor populare pentru victoria B.P.D. în alegerile parlamentare din 1946 în judeţul Bihor (La lutte des forces
democratiques sous la direction du Parte Communiste Roumain por
la victoire du Bloc des Partis Democratiques dans Ies elections parlamenb:lires de 1946 en Bihor). Lucr. Ştiinţ., 1970 (Seria B), p. 275284.
Mai întîi este prezentată propagand<.1 efectuată de P.C.R. în campania electorală din 1946, obiectivele vizate de aceasta fiind: izolarea P.N.Ţ.
de celelalte partide şi scoaterea de sub influenţa sa a ţărănimii şi intelectualilor de la ţară. La 18 iunie 1946 a fost ales Comitetul electoral judeţean Bihor, cu sediul la Oradea. Din Comitetul Central electoral, care
acţiona pe întreaga ţară, au venit la Oradea Lucreţiu Pătrăşcanu, Ştefan
Voitec şi Miron Constantinescu. La 15 iulie este ipro:mulg,ată o nouă lege
electorală. Pentru aplicarea ei s-a organizat la Oradea un instructaj de
1 O zile, apoi au avut loc mari adunări electorale (Oradea, 17 iulie). Din
~epternbrie 1946 se desfăşoară o cnmpanie electorală şi mai activă, cuprinzînd toate sectoarele de activitate. Sînt luate măsuri în favoarea
ţăranilor. Alegerile au avut loc în 19 noiembrie 1946, B.P.D. obţinînd
victoria, trimiţînd în parlamentul ţării 8 deputaţi. Datele folosite au fost
extrase din arhivele_ orădene şi presa locală (Crişana, Lupta poporului,
Voinţa poporului şi Uj Elet).
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DELIMAN E. Lupta ţărănimii muncitoare sub conducerea Partidului Cc:munist Român pentru pămînt în fostul judeţ Bihor, între oct. 1944oct. 1945 (Der Kamph um boden der Werktătigen bauern aus dem
gewesenen kreis Bihor Wăhrend des zeitspanne oktober 1944-bis oktober 1945, inter der flihrung der Rumănischen Kommunistischen
Partei). Lucr. Ştiinţ., 2, 1968, p. 329-338.
Comentarii în legătură cu sprijinul dat de populaţia civilă armatelor
române şi sovietice, care au luptat în sept.-oct. 1944 pentru eliberarea
Bihorului de sub dominaţia horthystă. Trupele inamice, în retragere, au
produs mari distrugeri (fabrici, păduri, recolte etc.), fiind nevoie de mari
eforturi pentru refacerea economică a judeţului. Procesul de democratizare a ţării presupune înfăptuirea reformei agrare, acţiune care s-a de~făşurat în această parte a ţării mai tîrziu decît în judeţele centrale. Comitetele săteşti de împroprietărire au luat fiinţă la începutul anului
1945 (Leş, Cordău etc.), urmînd altele (în martie la: Păuleşti, Orvişele,
Nădar, Brusturi), trecîndu-se la împărţirea pămîntului (Biharia şi Diosi~).
Este publicat (p. 335) un tabel cu suprafeţele expropiate şi numărul in:proprietăriţilor din Bihor. Concomitent, au fost create unele ferme model
la Bale, Batăr şi Ghiorac. Prin aplicarea reformei agrare au fost lichidate
rămăşiţele feudale şi s-a întărit alianţa dintre muncitorimea şi ţJ.riini
mea bihoreană.
DRAGOŞ E. Cîteva contribuţii pentru cunoaşterea activităţii instructiYeducative în cadrul predării limbii române la şcoala populară din
Bihor în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea (Einige beitrăge zum
kennenlernen der instructiv-erzieherischen tătigkeit beim unterricht
des Rumănischen din Bihorer volksschule im XVIII und XIX Jahrhundert). Lucr. Ştiinţ., 1969 (seria B), p. 423-433.
Sînt menţionate cărţile folosite, la finele veacului al XVIII-lea, în
şcolile populare din Bihor. în continuare este analizat cuprinsul Planului
de învăţămînt compus pentru şcolile poporale (1870), stăruindu-se asupra
folosirii limbii materne în predare. Este totodată semnalat Planul de învăţămînt pentru şcoalele poporale (Arad, 1877), care nu beneficiază de o
prezentare detaliată.
DRAUCEANU I. Şcoala poporală din Bihor în secolele al XVIII-lea şi al
XIX-lea (L'ecole populaire de Bihor aux XVIII-XIX-e siecles.) Lucr.
Ştiinţ., 1969, (Seria B), p. 413-421.
Referiri la istoricul şcolilor româneşti din Bihor în veacurile al
XVIII-lea şi al XIX-lea, însoţite de comentarii asupra legiuirile şcolare.
Lucrarea nu are aparat ştiinţific, trimiterile bibliografice fiind făcute
în text (între paranteze). Lipseşte aproape total informaţia documentară
arhivistică (inedită), tratarea problematicii bazîndu-se doar pe lucrările
anterioare consultate de autoare, îndeosebi pe cea a lui Nicolae Firu,
intitulată Date şi documente cu privire la istoricul şcoalelor române din
Bihor (Arad, 1910).
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DRAUCEANU I. Organizarea şcolii poporale în Bihor în secolele al
XVIII-lea şi al XIX-lea (L'organisation de l'ecole populaire de Bihor
au XVIII-e et XIX-e siecles). Lucr. Ştiinţ., 1970 (seria B), p. 321326.
Informaţii exclusiv bibliografice, referitoare la organizorea şcolii
româneţti din Transilvania. Autoarea transferă aceste realităţi asupra Bihorului, fără să argumenteze cu date noi, arhivistice. Sînt luate în discuţie prevederile regulamentelor şcolare despre planul de învăţămînt, edificiile şcolare, salarizarea învăţătorilor, atribuţiile sinodului, pregătirea şi
calificarea învăţătorilor, reuniunile învăţătorilor, frecventarea şcolii şi
metodele de predare.
DRIMBA L. Iosif Vulcan şi George Bariţ '(Iosif Vulcan et George Bariţ).
Lucr. Ştiinţ., 2, 1968, 187-197.
Pe baza corespondenţei lui Iosif Vulcan (aflată în fondurile Bibliotecii Academiei R.S.R., ale filialei din Cluj a Bibl. Acad. şi ale Bibliotecii
,,Astrei" din Sibiu) şi a informaţiilor din Familia, autorul reconstituie legăturile scriitorului bihorean cu G. Bariţ. Prima scrisoare a fost trimisă
de Vulcan lui Bariţ în 1863 (cu prilejul împlinirii unui sfert de veac de
apariţie a Gazetei Transilvaniei), iar alte cinci în 1865, cînd se statornicesc relaţiile dintre cei doi. Importantă este cea dintîi scrisoare din
1865, fiindcă ea conţine programul (în esenţă rămas neschimbat) al revistei sale Familia (care a apărut în vara aceluiaşi an), solicitîndu-i îndrumări
în această direcţie. Celelalte scrisori se referă la colaborările lui Barit la
, Familia, cu excepţia celei din 28 martie 1891, prin care-i cere să-l sprijine
, pentru a fi ales membru titular al Academiei Române. 1n Anexe sînt
publicate 7 scrisori inedite ale lui I. Vulcan către G. Bariţ: 7 martie şi
16 dec. 1867, 2 dec. 1869, 8 ian. 1883, 28 apr. 1890, 26 apr. şi 10 mai 1892.
Precizăm că o scrisoare (din 19 febr. 1879), este reprodusă la rubrica de
documente, note şi recenzii (p. 381), deci separat de articol (vezi Adaos).
DRIMBA L. Iosif Vulcan, academician (Iosif Vulcan, academicien). Lucr.
Ştiinţ., 1969 (seria B), p. 147-159.
La 3 iulie 1879, scriitorul bihorean Iosif Vulcan a fost ales membru
· corespondent al Academiei Române, iar la 14 martie 1892 a devenit membru titular al acestei înalte instituţii. Activitatea lui Iosif Vulcan în cadrul
Academiei este pe larg prezentată. Concomitent sînt analizate şi alte
, aspecte: colaborările obţinute pentru revista Familia de la personalităţi ale
vieţii culturale şi ştiinţifice din România, ca expresie a unităţii noastre
spirituale, precum şi modul cum se reflectă în paginile acestui periodic
orădean preocupările Academiei Române.
DRIMBA L. Colaborarea lui Iosif Vulcan la periodicele braşovene şi sibiene. Lucr. Ştiinţ., 1969 (seria B), p. 175-179.
Consemnare, însoţită de scurte comentarii, a colaborărilor lui Iosif
Vulcan (cu versuri, note şi articole) la Telegraful Român, Foaie pentru
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minte, inimă şi literatură, Gazeta Transilvaniei, Amicul şcoalei şi Transilvania, în perioada dintre anii 1859-1870. Prin aceste materiale sînt
marcate începuturile publicistice şi literare ale lui Iosif Vulcan, ca ~i
interesul acestuia pentru patrimoniul spiritual popular, evident şi in
dizertaţiile sale despre o asemenea problematică apărute în oficiosul
Astrei.
DRIMBA. L. I. VUiloan. Mediul familial. Anii de studii. Începuturile publicistice (I. Vulcan, contributions bio-bibliographiques). Lucr. Ştiinţ.,
1970 (seria B), p. 63-86.
Referiri despre originea munteană a familiei Vulcan, părinţii acestuia.
perioada sa de formare (mediul de familie, anii de şcolarizare la Oradea
şi Budapesta), activitatea ca membru al Societăţii de lectură din Oradea
şi al Societăţii literare „Petru Maior". Sînt. de asemenea, formulate comentarii în legătură cu începuturile publicistice ale lui I. Vulcan (18591863), mai cu seamă despre colaborările la Telegraful Român, Foaie pentru
minte, inimă şi literatură, Amicul şcoalei, Concordia şi Aurora Română.
DRIMBA L. Însemnările de călătorie ale lui I. Vulcan (Le journal de
voyage de I. Vulcan). Luc1·. Ştiinf., 1970 (seria B), p. 87-99.
Comentarii în legătură cu schiţele şi suvenirile de călătorie ale lui
I. Vulcan în Transilvania, România, Franţa, Boemia, Germania şi Turcia.
care au fost publicate în Concordia (1862) şi Familia (1867-1899). Este
stabilită valoarea, ca izvor docwnentar, a acestor însemnări de călătorie,
demne de interes fiind şi consideraţiile despre implicaţiile literare ale
textului.
·
DRIMBA L. I. Vulcan, membru al „Astrei" şi al societăţii „Kisfaludy".
Lucr. Ştiinţ., 1971 ,(seria filologie), p. 141-151.
Sînt reconstituite raporturile publicistului bihorean cu societatea
Astra (1862-1905), participnrea acestuia la adunările generale ale societăţii culturale româneşti şi iniţiativele sale în direcţia realizării unor
progrese în activitatea de ridicare culturală a românilor de dincoace de
Carpaţi. în partea a doua a lucrării este prezentată colaborarea sa cu
intelectualii maghiari ai epocii, în sensul realizării unei înţelegeri şi cunoaşteri reciproce. Ca membru al Societăţii „Kisfaludy" (al cărei istoric
este schiţat), I. Vulcan a tradus poezii populare româneşti în limba m.:ighiară, a rostit un discurs despre valorile conţinute de aceasta. a luat
parte la diferite şedinţe şi a stabilit relaţii fructuoase cu numeroşi oameni de cultură maghiari. Informaţii despre societatea culturală în di:-;cuţie au fost publicate de Vulcan şi în revista Familia.
DRIMBA L. Date noi despre Societatea de lectură „Samuil Vulcan" a
elevilor beiuşeni (Des nouvelles donnees concernant la Societe de
lecture „Samuil Vulcan" des eleves de Beiuş). Lucr. Ştiinţ., Seria
filologic, 1972, p. 77-88.
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Pe baza informaţiilor preluate din Familia şi Programele (anuarele)
gimnaziului beiuşean, autorul reactualizează unele momente ~emnificative
din viaţa acestei societăţi beiuşene. Nu sînt puse la contribuţie date inedite. Este relevată contribuţia societăţii la perfecţionarea elevilor în
limba maternă şi în ce priveşte Yalorificarea disponibilităţilor literare ale
acestora.
DRIMBA L. Teatrul de Vest din Oradea. Lucr. Ştiinţ., seria litcralurr1.
,1973, p. 9-32.
După ce face o sumară incursiune în tradiţiile teatrale orădene, pune
în relief eforturile depuse de intelectualii bihoreni - îndeosebi de Ştefan
Mărcuş pentru crearea unei trupe stabile de teatru românesc în oraşul de pe Crişul Repede. Stagiunea <1cesteia s-a deschis în 13 octombrie
1928. Teatrul Asociaţiei „Vestul Românesc 1: a funcţionat cîţiva Emi (atît
în sala teatrului orădean, cît şi prin intermediul unor eficiente turnee artistice în oraşele de la vestul României. începînd cu Beiuşul şi ajungînd
pină la Timişoara), după care datorită unor mari dificultăţi materiale
- s-a destrămat. Teatrul de vest şi-a reluat activitatea la 30 decembrie
1945, constituind premisa viitoarei secţii române a Teatrului de stat din
Oradea. Istoricul spectacolelor teatrale susţinute, din 1928 şi pînă în 195-l,
de către această trupă orădeană este rememorat în funcţie de informaţia
depistată de autor, care nu este însă completă.
DUMITRAŞCU

S. Colecţia arheologică „Eugen Potoran" (Die arhăolo
gische sarnmlung „Eugen Potoran"). Litcr. Ştiinţ., 1967, 1, ip. 73-78.
In 1964 a fost donată catedrei de istorie a Institutului pedagogic de
3 ani din Oradea colecţia arheologică a profesorului Eugen Potoran din
Girişu de Criş, constînd din ceramică (aparţinînd culturilor Coţofeni, Otomani, Wietenberg, Basarabi şi unor epoci mai apropiate), unelte de os şi
bronz, obiecte de cult şi catarame (din perioada prefeudală). Toate acestea datează din diferite epoci, începînd cu sfîrşitul neoliticului şi pînă in
secolul al XIV-lea. Este prezentat, cronologic, materialul arheologic aflat
în această colecţie subliniindu-se valoarea lui ştiinţifică. ca argument al
continuităţii de viaţă în aria aşezării amintite, în zona de cîmpie a Crişului
Repede.
DUMITRAŞCU S. Aşezări şi descoperiri dacice din vestul şi nord-vestul
României în secolele II-IV e.n. (I) (Dakische siedlungen und funde
im Westen und Nordwesten Rumăniens im II-IV Jahrundert U.Z.).
Lucr. Ştiinţ., 2, 1968, p. ,239-256.
Studiul prezintă cercetările şi descoperirile arheologice privindu-i
pe dacii liberi din Maramureş şi Crişana, în atenţia noastră intrînd doar
cele din spaţiul judeţului Bihor. Consemnăm localităţile bihorene în care
au fost depistate mărturii dacice din perioada menţionată în titlu: Belfir;
Cociuba, Rîpa, Rohani, Tămaşda, Tinca, Zerind (pe Valea Crişului Negru),
Gitişu de Criş, Livada de Bihor (fostă Macea), Oradea-Salca, Sîntion-,,Sere"
şi Sîntandrei (de pe valea Crişului Repede, de la vest de Oradea). Sînt
2~ - Crisia -
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reprezentate toate materialele descoperite în fiecare aşezare amintit[1.
Concluziile vizează elementele de continuitate şi efectul influenţei romane
asupra locuitorilor din Crişana. Lucrarea dispune de 14 planşe cu rnnterialele cele mai semnificative.
DUMITRAŞCU S. Aşezarea Coţofeni de la Giriş-,.Rîturi" (Sie siedlung
Coţofeni aus Ciriş „Rituri"). Lucr. Ştiinţ., 2, 1968, p. 257-264
In anul 1966 au fost efectuate trei secţiuni arheologice în hotarul
satului Cirişu de Criş. aşezat 1n 16 km spre vest de Oradea, pe malul
Crişului Repede. Sînt consemnate constatările de ordin tehnic-arheologic,
după care autorul conchide pe baza celor trei profile - că purtătorii
culturii Coţofeni au locuit în Lunca Crişului. Au fost descoperite fragmente ceramice (reproduse în cele două planşe anexate lucrării), unele
destul de erodate. Se fac analogii cu alte elemente ale culturii Coţofeni
din aria ţării noastre şi cu ce le descoperite în Ungaria, Cehoslovacia ~i
J ugoslavia. După opinia autorului, ceramica de la Ciriş atestă existenţa
de sine stătătoare a primei faze a culturii Coţofeni, cu ceramică fără împunsături succesive şi fără boabe de linte.
DUMITRAŞCU. S. Cercetări arheologice în depresiunea Holodului (II).
Săpăturile arheologice de la Tinca-Rîpa (jud. Bihor). (Archăologische
untersuchungen in der Holodului-depression (II). Die archăologischen
ausgrabungen von Tinca-Rîpa (Kreis Bihor). Lucr. Ştiinţ., 1972 (seria
istorie-ştiinţe sociale-pedagogice), p. 49-67 + VI pl. + 6 fig.
Sînt prezentate rezultatele cercetărilor arheologice efectuate în Yara
anului 1970 în hotarul dintre Tinca şi satul Ripa, în punctele „Cîmpul de
Sus" şi „Dealul Morii". Au fost descoperite aşezări şi elemente sporadice.
provenind din neolitic şi din alte epoci (pînă în feudalism). Majoritatea
lor au fost scoase din staţiunea „Dealul Morii". Sînt primele investigaţii
de acest fel în zona amintită. Materialul arheologic constă din: fragmente
ceramice aparţinînd culturii Criş, greutate ovală de lut ars, figurină de
lut ars; fragmente din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului (aparţinînd culturii Coţofeni) şi din epoca romană. Autorul formulează opinia că spaţiul respectiv a fost locuit de o comunitate dacicl1.
Cercetarea unor locuinţe din epoca romană şi post-romană a surprin-=
elemente de ceramică prefeudală, precum şi feudală timpurie. S-a stabilit, de asemenea, că pe „Dealul Burzăului" (la locul „Bisericuţa") 9(?
află un cimitir din veacul al XVI-lea, datat pe baza unei monede. Descoperirile menţionate atestă continuitatea de vieţuire a populaţiei autohtone în perimetrul acestor aşezări de pe Valea Crişului Negru.
DUMITRAŞCU S. Tezaurul de vase de argint de la Tăuteni (j. Bihor)
(The silver pottery treasure from Tăuteni (Bihor). Lucr. ştiinţ., 19î3
(seria istorie), p. 65-77 +2 fig.
Este, mai intîi, menţionată poziţia geografică a aşezării Tăuteni (jud.
Bihor), precum şi introducerea ei în literatura istorică (prin VI. Dumi1
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trescu şi V. Pârvan), condiţiile descoperirii tezaurului, alcătuit din clou5
vase (unul de argint aurit şi altul din argint). Tezaurul de la Tăuteni
, este asociat descoperirilor de la Conceşti şi Apahida I, la care sînt făcute
substanţiale referiri. De asemenea, sînt prezentate analogiile dintre cele
trei tezaure. In consideraţiile finale, autorul formulează mai multe păreri
în legătură cu apartenenţa tezaurului (1. vandalilor; 2. astro-goţilor; 3. altor popoare migratoare). Se accentuează asupra importanţei inscripţiilor
de pe vase şi a semnificaţiei pentru arta veche din Crişana a acestor
vase de metal preţios, reprezentînd genul fastuos roman tîrziu (sec. IV-V).
DUMITRAŞCU S. A existat un drum de la Aquincum (în Pannonia romană) la Porolissum (în Dacia romană) pe Crişul Repede? (Was there
any Road from Aquincum (Roman Pannonia) to Porolissum (Roman
Dacia) along the Crişul Repede?). Lucr. Ştiinţ., 1974 (Separatum istorie), p. 5-8.
In prima parte a lucrării sînt enumerate izvoarele literare antice
care se referă la problematica anunţată în titlu (Dia Cassius, Sextus
Aurelius Victor şi Geograful din Ravenna). In continuare, autorul consemnează rezulta;tul, în această direcţie, al cercetărilor istoricilor români
(V. Pârvan în Getica, 1926; C. Daicoviciu în Transilvania în antichitate,
1943; I. I. Russu în Dacia şi Pannonia Inferior, 1'973). In final sint formulate opinii în legătură cu drumurile posibile care trecau prin Dacia, pornind de la Aquincum şi ajungînd la Porolissum. In favoarea ipotezei că
acesta ar fi traversat zona Crişului Repede sînt aduse mai multe mărturii
arheologice romane, descoperite recent.
DUMITRAŞCU S. Dacii liberi din Crişana (secolele II-IV e.n.) (Les Dacec;
libres de Crişana (Il-e-IV-eme siecle a.n.e.).,
Lucr. Ştiinţ., 1976 (extras istorie), p. 5-12
Au fost identificate aşezări ale dacilor •liberi de epocă romană, cu prilejul săpăturilor arheologice efectuate la Biharea, Cociuba Mare, Girişul
de Criş (punctul peste Criş), Oradea (Salca), Ripa şi Tinca; al descoperirilor de suprafaţă din Cefa, Livada de Bihor, Sîntion-Sere, Sîntandrei şi
Văşad. Menţionabile sînt şi descoperirile monetare de la Aştileu, Diosig,
Batăr, Cheresig, Galoşpetreu, Episcopia Bihorului, Haieu, Livada de Bihor,
Oradea, Săcueni, SînicOllau şi Uileacu ide Mun1te. După opinia autorului,
majoritatea materialelor ieşite la lumină indică aşezări rurale răspîndite
în zone depresionare şi de cîmpie înaltă, acoperite de păduri. In continuare, este analizată ceramica provenită din amintitele investi,gaţii, care
este împărţită în trei categorii. Culturia daci:lor liberi de epocă romană
poartă amprenta influenţei romane, suferind metamorfoze, astfel că şi
dacii din vestul şi nord-vestul României au participat la procesul de
creare a romanismului rural, agricol, din ţara noastră.
DUMITRAŞCU S. Note privind istoria Oradiei în epocile: dacică, romană
şi veche românească. Lucr. Ştiinţ., 1977 (extras istorie), p. 15-32
22•
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Sint prezentate şi însoţite de comentarii descoperirile dacice preromane (sec. III î.e.n.-II. e.n.) din nctualul perimetru al municipiului Orad1:a: ceramică, o fibulă de tip Dux şi un fragment de sabie (probabil din
fosta cărămidărie „Guttmann") - toate acestea indică existenţa unei aşe
;;;"iri şi a unui cimitir (cu morminte de incineraţie şi inhumaţie) din a doua
-vir:-:tă a epocii fierului; aşezarea dacică din Dealul Viilo1· (sec. II î.e.n.sec. II e.n.); aşezarea dacică din Oradea-Salca (sec. I î.e.n.-sec. II. e.n.);
tezaurul de podoabe de argint (o brăţară spiralică, un colan torsionat şi
15 p:mdan ti \·e mici) descoperit în 1885 (în perimetrul cărămidăriei Rimanoczy K); alt tezaur de podoabe de argint (două fibule de tipul cu arcul
în formă de scut mascat) descoperit în 1893; un al treilea tezaur de podoabe dacice de argint (trei fibule, un ac de fibulă, un fragment dintr-un
arc de fibulă, 2 lanţuri ornamentate şi o brăţară) ieşite la sup1·afaţă în
timpul efectuării (1970) lucrărilor de construire a serelor. Nu lipsesc nici
de--,coperirile monetare: o monedă grecească (sec. III î.e.n.), o monedă dacică, un tezaur de monede Dyrrhachium şi Appollonia (sec. II-I î.e.n.),
un tezaur de 60 monede romane republicane (sec. I. e.n.; pe Dealul Viilor)
şi alte piese izolate. Autorul consideră că au existat 3 zone de locuire în
„l'."i..1 oraşului: cartierul „Salca", Dealul Viilor şi Oradea-Sere. Vieţuirea
continuă la Salca şi în perioada stăpinirii romane în Dacia, ca şi la Orade~
Sere. La fel de bogate mărturii arheologice din perioada romanizării Daciei (sec. II-III e.n.) au fost cercetate, după cum urmează: aşezarea de
la Salca, unde locuirea continuă (ceramică romană provincială, terra si9illata, ceramică dacică, cărămizi neornamentate şi un cimitir); o a doua
aşezare de perioadă romană în partea de vest a oraşului (la „Sere") (au
foc;t extrase: cioburi din vase cărămizii de factură romană provincială,
fragmente de terra sigillata, o amforetă). în continuare, este luată în discuţie posibila identificare a Ulpianum-ului cu Oradea, fiind aşezate pro
şi contra toate părerile exprimate de istorici. Atenţia autorului este apoi
concentrată asupra materialelor provenite de la Oradea Salca, aparţinînd
periodei de formare a poporului român: cuptoare de iars vase, un chiup,
o fibulă romană cu capete de ceapă, două fibule de tipul cu semidisc şi
catarame, piepteni de os, o fibulă digitată de arigint aurit şi mărgele de
argint în formă de butoiaş, ceramică, un cimitir şi altele. Din anul 1242,
cind a avut loc invazia tătarilor, s-au păstrat unelte de fier şi griu carbonizat. Pe baza acestor multiple relicve arheologice se conchide că spaţi•Jl oraşului Oradea a fost locuit din antichitate şi pînă în zorii evului
mediu, vieţuirea menţinîndu-se activă şi în veacurile următoare.
EMODI I. Descoperiri din paleolitic pe valea Crişului Repede (Decouvertes du paleolitique dans la valles de Crişul Repede). Lucr. Ştiinţ.,
1977 (extras istorie), p. 5-7
Este semnalată desC'oiperirea unor imateri,ale paleolitice pe teritoriul
fabricii de cărămidă din Oradea (Calea Clujului 202), care au fost scoase
la suprafaţă cu ocazia îndiguirii Crişului (1970). Este vorba de 42 bucăţi
a4;,c-hii (J2 provin din acelaşi bulgăre de silex; 2 sînt de cuarţ; celelalte sînt
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din roci mui moi). Au mai fost depistate în alte puncte din judeţ: o pie~ă
într-o vie de pe dealul Uileacului de Criş) din silex de culoare gălo altă piesă, de data aceasta, de opal albăstrui (sub peştera Igriţa
din comuna Aştileu). Autorul consideră că toate acestea sînt descoperiri
din paleoliticul mediu şi superior în Bihor.

(găs1tă
buie şi

1

1

EMODI I. Un cilindru de os de la Otomani (Un cylindre d'os d'Otomani).
Lucr. Ştiinţ. 1977 (extras istorie), p. 9-13.
Cu cîţiva ani în urmă (timp neprecizat) a fost găsit în hotarul comunei Otomani, cu prilejul muncilor agricole, un cilindru de os cu lungimea de 7 cm şi diametrul de 3,5-5 cm iar grosimea peretelui de
0,5 cm. Suprafaţa cilindrului este ornamentată prin incizie. Este descfr..:[1
ornamentaţia respectivă şi analogiile cu cea de pe obiecte similare din
ţară şi străinătate. Autorul a stabilit care este rolul funcţional, datarea
şi încadrarea culturală a cilindrului, acesta fiind un produs al culturii
' Suciu (perioZtda Br.C).
ENCUŢESCU A. Din istoricul sportului bihorean (1835-1935) (Jur geschichte de korpereziehung und des sportes in Kreis Bihor (18351935). Lucr. Ştiinţ., 1970, seria A, p. 267-271
Fără să facă obişnuitele trimUeri la sursele documentare consultate,
autorul furnizează informaţii dispersate despre: Asociaţia civilă de tir
din Oradea (1835), scrimă (începind cu 1876), turismul sportiv (din
1873-1874), Cercul de gimnastică din Oradea (1888), fotbal (din primii
ani ai acestui veac), Asociaţia sportivă din Oradea (1906), asociaţia „St[1ruinţa", Clubul sportiv „Crişana" şi alte formaţii sportive bihorene.
FANACHE V. Poetul George A. Petre (La poete George A Petre). Lucr.
Ştiinţ., 1971 (seria filologie), p. 133-139
Conţine date biografice şi informaţii multiple despre activi tatca 1ui
G. A. Petre la Oradea, a raporturilor sale cu alte personalităţi ale epocii,
contactele active cu intelectualii maghiari şi încercările de a contribui
la consolidarea înţelegerii dintre popoare, climatul cultural bihorean şi
peisajul publicistic.
FAUR V. Din corespondenţa profesorilor beiuşeni cu George Bariţiu (The
corespondence of the Beiuş highschool teachers with George Bariţiu).
Lucr. Ştiinţ., 1973 (seria istorie), p. 155-160
Consideraţii despre valoarea, ca izvor informativ, a corespondenţei
dintre personalităţi ale vieţii cul,turale şi politice. După semnalarea legă
turilor lui George Bariţiu cu profesorii beiuşeni, se stăruie asupra colaborărilor acestora la periodicele conduse de cunoscutul luptător politic.
Mai importante sînt corespondenţele trimise de Teodor Roşiu, care au ca
obiect procesul de presă intentat lui G. Bariţiu de allitorităţi, în anul
1879. Sint dezvăluite adevăratele cauze ale procesului, adică publicarea
unor documente provenite de la gimnaziul superior din Beiuş (din mapa
rămasă de la profesorul I. Munteanu) şi care s-au referit nu la „politica

i
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✓.ilei", ci la evenimente din anul revoluţionar 1848. In corespondenţă mai
apar şi informaţii despre manifestările culturale şi realităţile beiuşene din
nemea respectivă. Scrisorile se găsesc în Biblioteca Academici R.S.R.
(fond Bal'iţiu).
GREAVU E. Aspecte cile predării geografiei în a doua jumătate a secolului ;:il XIX-lea în şcoala poporală din Bihor (Aspects de l'enseignemen t de la geographie dans la seconde miotie du XIX-e siecle dans
l'ecole populaire de Bihor). Lucr. Ştiinţ., 1969 (seria B), p. 451-458
Raportări, prioritar bibliografice, la situaţia învăţămîntului românesc
elementar din Bihor în perioada cercetată şi la conţinutul uno· manuale
de geografie. Este stabilit locul geografiei în planurile de învăţămînt din
anii 1870, 1877 şi 1894. Consideraţii de ordin metodico-pedagogic, prin intermediul cărora se ajunge la concluzia că unele principii şi metode utilizate azi în procesul de învăţămînt (îndeosebi în predarea geografiei) au
deja o tradiţie, ele fiind introduse în veacul trecut.
GRECU V. V. Conferinţele învăţătoreşti la Oradea (The Didactic Conferences for the Teachers în Oradea). Lucr. Ştiinţ., Seria pedagogiepsihologie-metodică, 1973, p. 67-71
în contextul preocupărilor pentru perfecţionarea învăţătorilor sînt
reconstituite împrejurările care au premers organizarea la Oradea, în
anul 1859, a unor Conferinţe ale acestora. De altfel, conferinţe învăţăto
reşti s-au desfăşurat aici şi în anul 1857, fiind probabil primele din
Transilvania. Sînt oferite, în continuare, date despre modul cum au fost
organizate acestea, probllemele discutate şi eficienţa ilor practică.
ISAI S. Predarea matematicii în şcoalele poporale din Bihor în secolele
al XVIII-lea şi al XIX-lea (L'enseignement des mathematiques dans
Ies ecoles elementaires nationales de Bihor an XVIII--e et XIX-e
siecles). Lucr. Ştiinţ., 1969, (seria B), p. 435-450
Consemnări despre primele documente referitoare la ş.colile poporale
româneşti, reproduse din bibliografia problemei. Consideraţii asupra celor
dintîi manuale de aritmetică (în veacul al XVIII-lea). Se atribuie lui Ion
Corneli traducerea manualului Provăţuire către aritmetică sau învăţătura
numerelor (Buda, 1806). Mai stăruitor se ocupă autorul de programa de
aritmetică pe anul 1877, depistată în Planul de învăţămînt pentru şcoa
lele poporale elaborate de districtul consistorial Arad (1877). în partea
finală a articolului sînt comentate manualele de aritmetică care au fost
utilizate în şcolile confesionale româneşti din Bihor la sfîrşitul veacului
al XIX-iea şi începutul celui de al XX-lea. Nu este pus la contribuţie
materialul arhivistic existent.
LUNGU N. Din istoria cercetării astronomice în oraşul Oradea. Lucr.
Ştiinţ., 2, 1968, p. 55-60.
Autorul reactualizează, pe baza bibliografiei existente, un capi,tol
din preocupările ştiinţifice ale intelectualilor care au trăit în Oradea
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(sec. al XV-lea). Este vorba de observatorul astronomic al lui Ioan Vitez
(episcop orădean între 1445-1465), considerat a fi primul în ţara noastră.
Sînt semnalate şi legăturile lui Vitez cu Georg Peurbach din Viena
(1423-1461), care i-a oferit mai multe instrumente astronomice şi o tabelă de prevedere a eclipselor de soare, aşa-numitele Tabulae Waradienses.
LUPU D. Aspecte ale relaţiilor politice din Bihor în prima etap:1 a revoluţiei populare, 1944-194 7. Lucr. Ştiinţ., seria ştiinţe sociale, 1974,
p. 111-118
Sînt reconstitui te aspecte ale vieţii sociale şi politice bihorene în perioada dintre 23 August 1944 şi 30 Decembrie 1947, stăruindu-se asupra
luptei oamenilor muncii din această parte a ţării, sub conducerea organizaţiei judeţene a P.C.R., pentru lichidarea urmărilor războiului, înfăptuirea
reformei agrare, introducerea noilor forme de organizare democratică şi
alegerile din 1946. Informaţiile valorificate sînt extrase din fondurile
arhivistice orădene şi periodicele epocii (Viaţa nouă şi Voinţa poporului).
MAXIM V. Mişcări sociale la românii bihoreni de pe valea Barcăului şi
districtul Luncii (1692-1723) (Romanian social movements in the
Barcău valley and the Lunca district (1692-1723). Lucr. Ştiinţ., 1973
(Seria istorie), p. 57-64
Utilizînd, cu preponderenţă, material documentar inedit (aflat în Arhivele statului din Oradea), autorul reconstituie momente importante din
lupta iobagilor români de pe ·valea Barcăului şi din districtul Luncii, în
perioada 1692-1723, împotriva accentuării exploatării feudale. Restaurarea de către habsburgi a vechilor drepturi feudale ale Episcopiei catolice de Oradea a• determinat-o pe aceasta să pretindă iobagilor din spaţiul amintit ca să îndeplinească obligaţii noi, cum era dijma, pe care
ei - după cum înşişi daclară - nu au plătit-o de secole, deoarece au
fost scutiţi de aceasta de către regele Matei Corvinul. Confruntarea a
durat trei decenii, datorită dîrzei rezistenţe a populaţiei româneşti, chemată în faţa instanţelor comitatului, ameninţată cu forţa armată şi cu
pedepse foarte aspre. Mai mult, a fost intentat un proces juzilor satelor,
la care ei nu s-au prezentat. Nobilimea şi oamenii înarmaţi ai comitatului
s-au deplasat, în 1719, în zonă pentru a-i constrînge pe români la plata
dijmei, însă au observat că aceştia sînt mulţi şi înarmaţi, putînd oricînd
riposta. Numai împăratul, printr-un intimat (din 1723) a dispus ca locuitorii din cele 43 de sate româneşti să plătească dijma, prin această mă
sură nedreaptă încheindu-se o însemnată mişcare revendicativă.
MICLE V. Educaţia în şcoala poporală din Bihor (L'education dans l'ecole
populaire de Bihor). Lucr. Ştiinţ., 1970 (Seria B), p. 351-356
Referiri bibliografice despre şcolile româneşti din părţile bănăţene
considerate ca fiind valabile şi pentru cele din Bihor. în continuare, se stăruie asupra modului cum fiecare obiect de învăţămînt con-
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tribuie la realizarea educaţiei elevilor, precum şi asupra rolului practicii
în această direcţie.
NEŞ T. Mişcare naţională şi mişcări ţărăneşti în Bihor sub absolutism
(1860-1866). Lucr. Ştiinţ., 1971, Seria istorie - ştiinţe sociale - pedagogie, p. 266-271.
Autorul introduce în circuitul ştiinţific o petiţie necunoscută pînă
acum, semnată de 24 intelectuali români din Bihor (ale căror nume <.;int
consemnate în această notă), la 18 dec. 1860. Redactată în limba maghiară,
ea a fost tipărită la Oradea (în tipografia lui Al. Tichy). Sînt pretin:-.:e
drepturi şi pentru populaţia românească (îndeosebi angajarea de funcţio
nari dintre români şi introducerea limbii române în administraţie), conform diplomei imperiale din 20 oct. 1860. Textul documentului este reprodus în întregime (în limba maghiiară şi română). De asemenea, sînt oferite unele informaţii utile despre activitatea cîtorva dintre semnatarii
petiţiei.

OPREAN D. Lucrări iluministe în biblioteca Episcopiei române din Oradea. Lucr., Ştiinţ., 1976 (extras istorie), p. 21-28
1ntemeindu-se pe lucrările bibliografice ale lui N. Densuşianu şi Ia.::ob Radu, la care adaugă cîteva informaţii inedite (culese din manuscrisele păstrate la filiala din Cluj a Bibliotecii Academiei), autoarea formulează aprecieri despre valoarea bibliotecii Episcopiei româneşti uni te
din Oradea, în care s-au conservat importante lucrări ale corifeilor Şcolii
ardelene, ca şi ale unor anonimi locali, asupra acestora din urmă insistîndu-se, pentru a atrage atenţia celor interesaţi. Sînt prezentate manuscrisele unor opere istorice (ale lui S. Micu-Klein, Gh. Şincai, Grigorie
Constantinovici şi a1le unor autori necunoscuţi), traduceri din autori
antici latini (semnate de Vasile Aaron) şi greci, precum şi ale unor texte
cu caracter moral şi filozofic (de S. Micu-Klein, Gh. Şincai, Samuil Vulcan şi Iosif Paşca din Fericei). Dintre celelalte manuscrise mai consemnăm textele pedagogice ale lui Grigore Obradovici, piesa de teatru (printre primele în limba română) Occisio Gregarii în M oldavia Vodae Tragedice Expressa, traducerile din Ovidiu ale lui Demetriu Meciu şi Dicţio
ncirul de la Buda. In final este relevată importanţa acestei biblioteci pentru ridicarea culturală a Bihorului.
PAVEL T. Documentele Conferinţei de constituire a Consiliului Naţional
Român din Oradea şi Bihor (3 noiembrie 1918) (The documents of
the constitutive conference of the National Romanian Council from
Oradea and Bihor (November 3rd 1918). Lucr. Ştiinţ., 2, 1968,
p. 372-379.
După o notă introductivă sînt reproduse: Procesul verbal luat în şe
dinţa Conferinţei Consiliului Naţional Român din Oradea Mare şi Biharia.

ţinută la 3 noiembrie 1918 (în casa lui Aurel Lazăr) şi Procesul verbal

luat în

şedinţa

din 3 noiembrie 1918 a Comitetului executiv al C.N.R.
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.şi Biharia. Originalele
trală Bucureşti, fond CN R. Bihor -

acestora se află în Arhiva istorică cenOradea.
I PAVEL, T. Din lupta românilor bihoreni pentru drepturile politice şi ::1,1ţionale (1861-1863) (From the Figth of the Romanians from Biho!·
for the Politica! and Naţional Rights (1861-1863). Lucr. Ştii.nţ .. 19n~J
(seria B), p. 301-313.
După o rapidă incursiune în contextul politic din monarhia hah,b·,;r, gică în anii de început ai epocii constituţionale, autorul consemnează
, cîteva mişcări sociale (din localităţile Diosig, Corbeşti şi Tilecuş), d"c.:pă
, care se ocupă pe larg de frămîntările politice bihorene din anii 186118fi:3. Astfel, este prezentată adunarea ,,inteligenţei române" din Beiuş
(22 iunie 1861) şi analizat conţinutul adresei trimise de aceasta lui Emanuil Gojdu. Revendicările populaţiei româneşti din cele 34 comune ale
cercului Aleşd sînt formulate într-un memorand din 10 decembrie 18tîl .
. Puternice manifestări pentru introducerea limbii române în administraţie
şi justiţie au loc în anii 1861-1863. Adunarea de la Beiuş (1863) s-c.1
i pronunţat în acest sens, ca şi majoritatea comunelor din sudul Bihorului.
Sînt discutate memoriile beiuşenilor (din 23 şi 29 mai 1863) şi cel al
comunelor (în număr de 14) din cercul Borodului Mare. Concomitent, sint
dezvăluite măsurile luate de autorităţi pentru a anihila nemulţumirile
populaţiei româneşti. Mişcările politice amintite constituie un moment
important al luptei românilor bihoreni pentru drepturi politice şi naţionale.
PAVEL T. Reţeaua învăţămîntului popular românesc din nord-vestul
Transilvaniei între 1849-1860 şi strădanii pentru dezvoltarea ei (The
network of the Romanian popular education from the north-west
of Transylvania between 1848-1860 and the efforts made for its
development). Lucr. Ştiinţ., 1972 (Seria istorie-ştiinţe sociale-pedagogie), p. 83-98 + 3 tabele
din Oradea

1

1

1

1

Referiri la numărul şcolilor confesionale româneşti din Crişana în
anul 1850, sporirea considerabilă a acestuia în perioada 1850-1860 şi la
condiţiile de viaţă ale locuitorilor din părţile respective. Tratarea comparativă a problematicii îi permite autorului să constate că s-a realizat un
progres însemnat în direcţia extinderii reţelei de şcoli elementare româneşti în nord-vestul Transilvaniei. Cu toate acestea, se conchide în
temeiul unei informaţii arhivistice (din Budapesta, Oradea, Cluj-Napoca,
Dej) şi din periodice (Organul Luminării, Gazeta Transilvaniei, Telegraful
Român, Amicul şcoalei şi Concordia) - că existau destule neajunsuri,
dintre care nu era lipsit de importanţă dezinteresul material al statului
faţă de aşezămintele culturale româneşti, ori ale altor popoare asuprite
de monarhia habsfburgică ..
PERVAIN I. Relaţiile între Alexandru Papiu-Ilarian şi Alexandru Roman,
în anii 1851-1852 (Les relations entre Al. Papiu Ilarian et Al. Roman, en 1851-1852). Lucr. Ştiinţ., 1971 (seria filologie), p. 119-125
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Comentariu în legătură cu relaţiile epistolare dintre cei doi intelectuali români în anii 1851-1852, însoţite de reproducerea unor pasaje întinse din scrisorile lui Alex. Roman, conducător al Societăţii de lectură
din Oradea şi profesor de limba şi literatura română la gimnaziul premonstratens din Oradea. Obiectul corespondenţei îl constituie difuzarea
în părţile bihorene a primului volum din cartea lui Al. Papiu Ilarian
Istoria românilor din Dacia superioară, acţiune în care se angajase şi
Al. Roman. Apar, de asemenea, informaţii despre procesul de elaborare
a celui de al doilea volum, solicitarea lui Papiu adresată lui Roman de
a-i transmite date despre modul cum s-au desfăşurat evenimentele paşop
tiste în Crişana, precum şi în legătură cu unele mentalităţi locale, realităţi culturale şi amiciţia care s-a legat între cei doi militanţi politici
români.
POPOVICI I., DANCIU M. Aspecte din mişcarea muncitorească şi comunistă din Oradea între anii 1928-1933 (Aspects du mouvement
ouvrier et communiste d'Oradea entre les annees 1928-1933). Lucr.
Ştiinţ., 1972 (Seria istorie-ştiinţe sociale-pedagogie), p. 115-124.
Sînt, iniţial, prezentate efectele crizei de supraproducţie în viaţa economică şi socială locală, care au contribuit la accentuarea contradicţiilor
dintre muncitorime şi patroni. După ce se fac referiri la activitatea organizaţiei din Bihor a B.M.Ţ. în timpul alegerilor din 1933 sînt reconstituite aspecte ale luptei anticapitaliste, condusă de comunişti. Acţiunile
mai importante au constat în răspindirea de manifeste, exprimarea hotărită a revendicărilor {muncitorii de la Uzina Electrică, în 1928; muncitorii hornari în 1929-1931; tipografii în 1930-1931; cei de la Fabrica de
ghete „Derby" în 1931; muncitorii brutari în 1931; ceferiştii orădeni), demonstraţii (10 ianuarie 1933, în Piaţa Teatrului), greve., întîlniri politice
şi manifestări de solidaritate cu ceferiştii de la Atelierele „Griviţa" din
Bucureşti. Autorităţile au luat măsuri represive împotriva orădenilor.
Documentele utilizate provin din arhivele orădene şi presa timpului (Gazeta de Vest, Tribuna, Nagyv<iradi Napl6 şi Erdelyi Lapok).
PUŞCAŞ I. Din lupta politică a românilor bihoreni în anii 1900-1914
(Aus dem politischen kampf der bihorer rumănen Wăhrend der Jahre
1900-1914). Lucr. Ştiinţ., 1969 (seria B), p. 251-262
Politica de deznaţionalizare promovată de clasele dominante faţă de
naţionalităţile din Ungaria s-a reflectat şi în legiurile şcolare din 1879 şi
1907, care vizau îngrădirea considerabilă a invăţămintului în limba maternă. Accentuarea oprimării sociale şi naţionale a determinat multiple
manifestări ale populaţia româneşti din Bihor. Legea şcolară a contelui
Apponyi, votată de parlament in 25 aprilie 1907, a fost întimpinată de
numeroase acţiuni de protest ale locuitorilor din oraşele şi satele bihorene. 1n pofida măsurilor represive ale autorităţilor au fost organizate
adunări populare de protest la Sinicolaul Român (24 martie 1907), Giriş
https://biblioteca-digitala.ro
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(7 aprilie), Beiuş (14 aprilie), Ceica (16 aprilie), Chişirid, Săcădat, Homorog, Tăşad şi Sititelec (22 septembrie 1907).
Prezentarea alegerilor din august 1907, de la Beiuş, se face în cea
de-a doua parte a articolului. Izbînda candidatului naţional, dr. V. Lu. caciu, a fost urmarea unei active campanii electorale şi a unei exemplare
· solidarităţi naţionale. Articolul se încheie cu referiri la alegerile din anul
1910 în aceleaşi cercuri administrative, arătîndu-se ilegalităţile ~i violeni ţele comise de oamenii guvernului împotriva alegătorilor.
Informaţia
1provine din arhivele orădene, în cea mai mare parte, ca şi din paginile
, ziarului Nagyvarad (Oradea Mare).
: PUŞCAŞ I., POPOVICI I., Din istoricul Institutului de credit şi economii
,,Bihoreana" (De l'histoire de !'Institut de credit et d'epargne „Bihoreana"). Lucr. Ştiinţ., 1971, Seria istorie-ştiinţe sociale-pedagogie, p. 107-114.
Primele acţiuni în vederea înfiinţării unui institut de credit româ• nesc în Bihor au fost organizate în primăvara anului 1897, de către intelectuali orădeni (animatorul a fost I. Vulcan, avînd sprijinul [ui N. Zigre,
Fl. Duma, C. Pop, A. Lazăr şi I. Roman). Hotărîrea de constituire a fost
luată în consfătuirea din 24 iulie 1897, stabilindu-se un capital de
200 OOO florini. Au fost trimise 228 prospecte unor fruntaşi ai românilor
, din Monarhia austro-ungară, unii dintre aceştia devenind membrii ai
băncii „Bihoreana", ca şi cîteva societăţi culturale. Datorită succesului
obţinut, la 12 mai 1898 s-a desfă,şurat (în sala hotelului „Arborele Verde"
. din Oradea şi în prezenţa a 141 acţionari) adunarea de constituire a băncii
„Bihoreana", prima instituţie românească de acest fel în Bihor. Statutele
ei au fost aprobate la 16 septembrie 1898, iar funcţionarea a început la
1 octombrie 1898. Majoritatea împrumuturilor au fost acordate ţăranilor
români, pentru a cumpăra pămint şi a-şi construi case. Autorii se referă
şi la sprijinul dat de institutul orădean la susţinerea unor aşezăminte
culturale româneşti, la susţinerea mişcării naţionale. La 19 iunie 1919,
banca „Bihoreana" şi-a aniversat - în România Mare - două decenii
de existenţă, moment la care se opreşte prezenta cercetare.
PUŞCAŞ I. Convenţia din 1722 dintre capitlul Episcopiei catolice din
Oradea şi oraşul Oradea (La convention de 1772 entre le capitle de
l'Eveche catholique d'Oradea et la ville d'Oradea). Lucr. Ştiinţ., 1972
(seria istorie-ştiinţe sociale-pedagogie), p. 69-74.
Pînă în anul 1557, oraşul Oradea alcătuit din mai multe tîrguri
(în 1474 sînt amintite în documente trei) - s-a aflat sub autoritatea episcopiei romano-catolice şi a capitlului, stăpîni deosebit de puternici, sprijiniţi de puterea centrală. în anul amintit, principii Transilvaniei i-au
acordat statutul de oraş liber. Această autonomie a încetat în perioada
dominaţiei otomane asupra Bihorului (1660-1692). La 24 noiembrie 1693,
împăratul Leopold I a restabilit vechile privilegii ale celor două instituţii
ecleziastice. Au apărut conflicte puternice între autorităţile civile (spriji1

1
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nite de cele militare, instalate aici din ordinul împăratului) şi capitlul o~ :1dean, care a manifestat o atitudine arogantă, de stăpîn. Diferendul ~-a
soldat prin redactarea de către curtea vieneză, în 26 februarie 1722, a
unei diplome (convenţii) prin cure era consfinţit un compromis între n-le
două părţi. Autorul prezintă cele 14 puncte ale Convenţiei, care asigma
cîştig de cauză capitlului. Oraşul a luptat însă pentru recîştigarea libertăţii sale, obţinute abia în a doua jumătate a veacului trecut.
ROŞESCU

E. Personalitatea lui Emanuil Gojdu (The Personality of
E. Gojdu). Lucr. Ştiinţ., Seria pedagogie-psihologie-metodică,
1973, p. 59-65
Pentru a configura portretul moral şi spiritual al luptătorului naţ'.o
nal Emanuil Gojdu, autorul apelează la cîteva date biografice - depi'-'tate în bibliografia de referinţă - , fără a aduce un spor de informaţii în
această direcţie. Atenţia acestuia se fixează asupra dominantelor perrnnali tăţii lui Gojdu, a trăsăturilor sale de caracter, pe care le rele,·ă cu
competenţă.

ŞCHIOPU

V., BOTEZAN L. Aspecte ale situaţiei ţărănimii din judeţul
Bihor în perioada aprilie-decembrie 1919 (Aspects sur la situation
de la paysannerie du departement de Bihor dans la periode avrildecembre 1919). Lucr. Ştiinţ., 1971, Seria istorie-ştiinţe sociale-pedagogie, p. 124-131.

îm Bihor, chiar şi după 20 aprilie 1919, au fost menţinute efec:ive
militare, care trebuiau încartiruite şi aprovizionate, pretinzîndu-se de la
populaţie noi sacrificii materiale, la care s-au adăugat mobilizările şi incorporările de soldaţi, rechiziţiitle de vite. Toate acestea au provocat justificate nemulţumiri în rîndurile ţăranilor, exprimate în diverse forme, cu
deosebire sub 1 forma de petiţii adresate autorităţilor, intrarea în po~e.sia
păşunilor, pădurilor şi chiar a unor suprafeţe din moşiile existente. Condiţiile de viaţă, prezentate minuţios de autori, s-au înrăutăţit considerab:l
şi din cauza lipsei acute a cerealelor şi a articolelor de strictă necesitate
(sarea, petrolul lampant, chibriturile şi zahărul), precum şi a tergiver<1rii
aplicării reformei agrare. în perioada cercetată de autori starea de nenrn 1ţumire a ţărănimii bihorene s-a accentuat, continuînd şi în lunile urrn~1toare, datori tă nerezolvării cerinţelor fireşti ale locui tarilor.
ŞUTA

şi valorificarea sării în
Bihor, în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea
(Some aspects concerning the exploitation and valorification of salt
in Maramureş and Bihor în the second half of the XVIII-th Century).
Lucr. Ştiinţ., 2, 1968, p. 305-308.
Articolul conţine referiri despre depozitul de sare de la Aleşd, precum şi despre depozitul şi oficiul de distribuire a sării din Oradea (sec.
XVIII). Pe plan local, destribuirea sării se făcea de către un distract(Jr
salis. Un drum al sării (numit Via Regia Salinaria) trecea prin Aleşd, Ti-

I., ILEA A. Aspecte privind exploatarea

Maramureş şi
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le~:gd şi Oradea. Datorită unor atacuri asupra depozitelor de sare, efectuate de către con'trabandişti, a fost întărită paza acestora cu încă 12 persoane din Suplac şi Caraş.
ŞUTA I., ŞUTA V. Starea de spirit a populaţiei din Bihor în perioada
premergătoare evenimentelor din august 1944 (L'etat d'esprit de la

population de Bihor dans la periode precedant les evenements d'aout
1944). Lucr. Ştiinţ., 1970 (seria B), p. 2G9-274
Pe baza unei informaţii documentare provenite din arhivele orădene,
autorii se referă la cîteva manifestări locale care preced actul insurecţio
nal din august 1944, arătînd starea de spirit a populaţiei româneşti şi
maghiare, evidentă mai ales în acţiuni antifasciste şi patriotice. Este vorbe~
d~ cele organizate de muncitorii de la Societatea de bauxită din Dobreşti,
Fabrica de ghete din Vaşcău şi din comuna Tinca, refuzul locuitorilor
din comuna Pietrnasa de a răspunde la ordinul de chemare, sabotarea de
către comuniştii orădeni a măsurilor militare fasciste, refuzul lor de a
evacua fabricile. După 23 August 1944 s-au intensificat acţiunile de sabotaj în fabricile orădene, salvîndu-se de la disrtrugere podul din centrul
ornşului, documentele din arhiva primăriei, poşta şi telefoanele, colaborindu-se totodată cu armatele română şi sovietică in înaintarea lor victorioasă. La 13 octombrie 1944, deci în prima zi după eliberarea Orăzii,
a fost organizat de comunişti - în Clubul muncitoresc - un mare miting. A fost începută munca de refacere a distrugerilor produse de război,
precum şi împărţirea pămîntului la ţărani.
ŞUTA

I., ŞUTA V. Predarea istoriei în şcoala poporală din Bihor în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea (L'ensei,gnement de l'histoire
dans l'ecole populaire de Bihor dans la seconde moitie du XIX-e
siecle). Lucr. Ştiinţ., 1970 (seria B), p. 347-350.

Autorii se referă la predarea istoriei în şcolile elementare româneşti
din Transilvania şi Banat, punînd la contribuţie exclusiv informaţii bibliografice (îndeosebi Planul de învăţămînt şi îndreptar metodic pentru
şcoalele poporale confesionale greco-orientale române, Sibiu, 1911 şi lucrarea lui P. Pi.poş, Metodica şcoalei poporale, Arad, 1877, ed. I şi Arad,
. 1889, ed. a II-a). Prin extindere şi asupra Bihorului, se apreciază că
a,~es te realităţi ·sîn t valabile şi în ce priveşte şcolile confesionale româneşti
de aici. Nu este valorificată nici o sursă documentară locală.
ŞUTA I., ILEA A. O manufactură de mătase orădeană de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea (Une manufacture de soie d'Oradea a la fin du
XVIII-e siecle). Lucr. Ştiinţ., 1971, seria istorie-ştiinţe sociale-pedagogie, p. 7:3-79
în 1793 au început lucrările de construire a unei manufacturi de
mătase la Oradea, funcţionînd din acelaşi an. Materia primă provenea
de la cultivatorii viermilor de mătase, majoritatea ţărani din împrejurimile oraşului. Manufactura a fost completată cu o ţesătorie de mătase.
Capitalul investit în cele două întreprinderi este preponderent particular,
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existînd şi o colaborare a comitatului. Rentabilitatea n-a fost cea scontată, astfel că în 1850 au fost scoase la licitaţie clădirea manufacturii
curtea şi grădina acesteia. Mărfurile produse nu au fost de calitate superioară. Informaţia pusă la contribuţie a fost extrasă din documentele a1hivistice orădene.
ŞUTA I. Organizarea domeniului Episcopiei catolice din Oradea în a dou.1
jumătate a secolului al XVIII-lea (L'organisation du domaine de

l'Eveche catholique d'Oradea dans la deuxieme moitie du XVIII-eme
siecle). Lucr. Ştiinţ., 1972 (seria istorie-ştiinţe sociale-pedagogie),
p. 75-82
Intinsul domeniu feudal al Episcopiei romano-catolice din Oradea,
cel mai mare din Bihor, avea în componenţa sa - în a doua jumătate a
veacului al XVIII-lea - 8 tîrguri (Olosigul, Velenţa, Episcopia Bihorului,
Cetariu, Biharea, Beiuş, Vaşcău şi Beliu), 159 de sate întregi, 3 jumătăţi
de sat, 2/3 din alt sat şi 44 de predii. Era împărţit în 4 domenii mai mici:
al Orăzii, Beiuşului, Vaşcăului şi Beliului. Studiul stabileşte modul de
organizare economică a întregului domeniu: provizoratele (în număr de
de 4: de Oradea, Beiuş, Vaşcău şi Beliu), şpanatele, frumentariatele (de
la Oradea şi Episcopia Bihor) şi clavigeratele. Sînt menţionate indatoririle
(şi componenţa) acestora ,ca şi cele ale inspectorului episcopal al bunurilor şi exactoratului (oficiu central de revizie a modului cum erau întocmite documentele de evidenţă ale oficiilor amintite). Informaţia utilizată
este extrasă din materialul arhivistic inedit aflat în arhivele orădene.
ŞUTA I. Obligaţiile în muncă pe domeniul Beiuşului în a doua jumătate
a secolului al XVIIl-lea (Les obligations en travail dans le domaine
de Beiuş pendant la deuxieme moitie du XVIIl-e siecle). Lucr. Ştiinţ.,
1974 (separatum istorie), p. 15-20
Domeniul Beiuşului (alcătuit din tîrgul Beiuş, 70 de sate şi prediul
Holod) a aparţinut pînă în 1781 Episcopiei romano-catolice din Oradea,
după care a fost trecut in stăpinirea Episcopiei româneşti unite din Oradea. Autoarea analizează - întemeindu-se pe informaţii provenite din
arhivele orădene şi microfilme după documente din Ungaria - modul
cum au fost prestate, în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, obligaţiile în muncă de către iobagii şi jelerii de pe acest domeniu. Locuitorii
se plîng de abuzurile stăpînului de pămînt, care a convertit robota în alte
obligaţii, cum au fost cărăuşiile lungi, defrişarea pădurilor, muncile la
manufacturile de fier de la Drăgăneşti, Pociovelişte şi Vaşcău.
ŞUTA I. Preocupările privind cultivarea viţei de vie în Bihor în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea (Interets for Growing Vine in the
Bihor District in the Second Ha'f of the XVIII-th Century). Lucr.
Ştiinţ., 1976 (extras istorie), p. 29-32
Informaţii despre extinderea culturilor viţei de vie în secolul al
XVIII-lea. ln anul 1722, !locuitorii din Episcopia Bihorului fac defrişări
pe dealul Orăzii, pentru a planta vie. Via alodială de la Holod a fost planhttps://biblioteca-digitala.ro
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;tată în 1771-1772 de către locuitorii din 0lcea, Călacea, Tăgădău, Beliu
şi Ucuriş. Alte plantaţii s-au făcut la Săldăbagiu de Munte (1761), Sîntimreu, Cetariu (1763), Comăneşti (1769), Beliu (în 1771 şi 1775) şi 0radeaOlosig {via Czifra şi Csylag). Sînt precizate formele de întreţinere şi va1lorificare a viilor, fiind utilizată muncă salariată (mai ales acolo unde
,era necesară specializarea) şi cea iobăgească (în contul robotei). Au fost
'Cultivate soiuri de struguri albi şi negri, dar uneori şi viţe nobile.

I. Populaţia districtului Beiuş în secolul al XVIII-iea (The Popll lation of the Beiuş District During the XVIII-th Century). Lue··.
Ştiinţ., 1977 (extras istorie), p. 33-38

ŞUTA

ComentarU asupra unor realităţi demografice din districtul Beiuşu
lui. Pe baza documentelor arhivistice au fost stabilite următoarele date:
în anul 1713 se aflau în acest district 645 familii (aproximativ 3 225 ~u,flete), în 1721 erau 1007 capi de familie (deci 5035 suflete), iar în 1770
· ajunsese la 3662 capi de familie, atingind un spor 3070/o. Potrivit recen: sămîntului din timpul lui Iosif al II-lea, efectuat între 1784-1787, populaţia districtului Beiuş se ridica la 36 927 persoane. Cea mai mare parte
· a populaţiei o formau ţăranii: iobagi, jeleri cu casă (inquilini) şi jeleri
'fără casă (subinquilini). Se mai aflau în district, într-un număr redus,
· mici meseriaşi, învăţători, preoţi, nobili etc. Sînt consemnate cifrele statistice în această direcţie, pentru fiecare categorie în parte. De un interes
mai deosebit sînt meşteşugarii: în Beiuş (77 cizmari, 6 croitori, 3 lemnari,
7 .fierari, 3 tîmplari, 1 săpunar, 5 cojocari, 1 şelar, 1 pietănar, 5 tăbăcari,
2 zidari, 1 sitar, 1 olar şi 1 legător de cărţi), Tărcaia (19 olari şi 3 lemnad), Curăţele (1 cojocar), Gurani (1 cismar şi 1 fierar), Nimăeşti (1 cojocar), Uileacu de Criş (3 olari), Negru (6 olari), Remetea (7 olari şi 4 dogari), Budureasa (16 pive de bătut pănură şi lădărit) etc.

DER BEITRAG DER GR08WARDEINER VEROFFENTLICHUNG
„LUCRARI ŞTIINŢIFICE" ZUR LOKALGESCHICHTE
(Zusammenfassung)

Im Jahr 1967 erschien in Grofiwardein im Verlag des Pădagogischen Instituts
der erste Band der Veroffentlichung „Lucrări ştiinţifice", die spăter periodisch erschien. Der Verfasser der Studie unterstreicht den Beitrag dieser Fachzeitschrift zur
besseren Kenntnis der Biharer Geschichte (Kreis im Westen Rumăniens) und bezieht
sich dabei sowohl auf die Geschichte-Reihe (Seria de istorie) als auch auf andere
Reihen, in welchen Beitrăge zur Geschichte der Wiessenschaft, der Kulturgeschicte,
iiber das Leben einiger lokaler Personlichkeiten etc. veroffentlicht wurden. Als Anhang zur Studie erscheint auch eine Analytische Bibliographie aller Beitrăge zur Geschichte des Biharer Raums (insgesamt 67 Aufsătze), die zwischen 1967-1977 in „Lucrări ştiinţifice" erschienen sind. Diese Bibliographie ist fur Forscher, die sich fur
diese Problematik interessieren, von Nutzen. Bemerkenswert ist, daB die GroBwcirdeiner Veroffentlichen auch zahlreiche Studien und Mitteilungen enthălt, die verschiedene Aspekte der Geschichte anderer Gebiete der S. R. Rumănien behandeln.
https://biblioteca-digitala.ro
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DOCUMENTE
CONSCRIEREA DOMENIULUI

BEIUŞ

LA ANUL 1721

de
ANA ILEA
GHEORGHE MUDURA
VERONICA COVACI

Districtul Beiuşului, masiv ţinut românesc din apusul ţării, unde
împotriva tuturor vicisitudinilor timpului au dăinuit peste veacuri vechile instituţii româneşti născute şi crescute în sinul obştiilor săteşti locale, s-a bucurat şi se bucură în continuare de atenţia cercetării istorice.
Lucrări de prestigiu ale istoriografiei noastre acordă spaţiul cuvenit acestei zone reliefînd organizarea specific românească, împrejurările în care
ea s-a menţinut o perioadă îndelungată, accentuarea exploatării ţărănimii
,pe măsura dezvoltării relaţiilor feudale, lupta pentru libertate socială
şi naţională, dezvoltarea invăţămîntului românesc precum şi alte aspecte
legate de istoria acestor meleaguri.
Pentru a reda însă o imagine cît mai reală şi mai completă a vieţii,
în atmosfera şi spiritu.I dezvoltării ei fireşti, considerăm oportună publicarea unui număr cit mai mare de documente de arhivă, aşa cum se prezintă ele, în limbajul specific al epocilor, mai mult sau mai puţin accesibil sau stilizat. Documentul reflectă o multitudine de stări, fapte, evenimente într-o strînsă interdependenţă. Mai are apoi nuanţele şi subtilităţile lui care nu pot fi desprinse numai printr-un studiu complet şi
aprofundat asupra lui.
Publicaţiile de documente sînt necesare prin faptul că ele constituie
sursa fundamentală pentru întocmirea oricăror lucrări de sinteză, studii
şi articole pe diverse teme. În acelaşi timp astfel de publicaţii oferă informaţiile cele mai necesare pentru întocmirea monografiilor săteşti. Sub
alt aspect, publicarea documentelor uşurează munca cercetătorului scutindu-l de peregrinări prin arhive şi de anevoioasa muncă de descifrare
a textelor sau microfilP.1elor.
Referindu-ne la epoca medievală, mZl te rilele specifice ca: urbariile,
conscrierile de bunuri, inventarele, socotelile oficiilor economice, plîngerile iobagilor etc., sînt documente de prim ordin pentru cunoaşterea raporturilor feudale în toată complexitatea lor şi pentru reconstituirea
iobăgiei în realele ei dimensiuni. Cea mai valoroasă publicaţie de acest
23 - Crlsia -
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gen pentru părţile beiuşene este urbariul domeniului Beiuş la anul 1600
publicat de acad. D. Prodan 1 .
Pentru începutul secolului al XVIII-lea un document tot atît de
preţios, atît prin întindere cit şi prin bogăţia informaţiilor, este conscrierea generală a domeniului Beiuş din anul 172!2 care face obiectul
lucrării de faţă. Această conscriere înregistrează cele trei districte româneşti Beiuş, Vaşcău şi Beliu cu 1 tîrg, 126 sate şi 13 predii organizate în
6 şpanate.
In cadrul fiecărui sat sînt nominalizaţi capii de familie, cu cantitatea sesiei, pămîntul arabil, fînaţul, animalele mari şi mici, cazanele de
fiert ţuică şi morile. Sînt consemnate apoi obligaţiile faţă de stăpînul
feudal, edificiile şi terenurile domeniale dacă existau sau alte observaţii
specifice localităţii respective. La sfîrşitul fiecărui şpanat sînt centralizate
toate datele satelor aparţinătoare şi sîrut înserate de asemenea observaţiile
care se impuneu privind organizarea administrativă, judecătorească.
obligaţiile, edificiille, alodiul şi pădurile. Toate acestea vor fi tratate şi
analizate în capitolele respectice din acest studiu introductiv. In continuarea conscrierii sînt înregistrate inventarele unor îrutreprinderi şi
edificii domeniale. O parte din inventare sînt întocmite concomitent cu
conscrierea, iar altele în anii 1723 şi 1727. Aceste documente sînt scrise
in-tr-un registru legat în coperţi de piele.
Informaţiile oferite de această conscriere sînt indispensabile studierii dezvoltării relaţiilor feudale, în această zonă, în prima jumătate a
secolului al XVIII-lea. Acestea constituie un important punct de referinţă, de comparaţie, în contextul
agravării sarcinilor feudale pînă la
mijlocul secolului; cînd au loc aici puternice frămîntări ţărăneşti.
Am adoptat publicarea conscrierii în forma în care se păstrează,
fără traducere, pornind de la considerentul că în cea mai mare parte este
constituită din tabele care nu necesită acest lucru, iar observaţiile in
limba latină şi maghiară sînt bine rezumate în partea introductivă. Apoi
textul referitor la obligaţii este în general acelaşi la majoritatea localităţilor diferind doar sumele băneşti. Neputînd respecta forma tabelelor
din motive tehnico-editoriale am utilizat abrevieri (vezi lista abrevierilor)
pentru conţinutul general al rubricilor. Abrevierile repetîndu-se pentru
fiecare poziţie din tabel, transcrierea datelor este cursivă, fără menţinerea
rubricilor verticale. La transcriere am intervenit foarte puţin asupra
textului. Am renunţat la literele mari foarte des utilizate în textele
latineşti. Le-am păstrat numai în limitele ortografiei curente. în ce
priveşte punctuaţia am făcut mici intervenţii unde era cazul pentru a nu
se denatura conţinutul. Numele de persoane, de localităţi şi locuri le-am
transcris în grafia originalului. Am păstrat în text prescurtările frecvente
D. P r o d a n, Domeniul Beiuşului la 1600, în Anuarul inst. de ist. din Cluj,
V, 1962, p. 36-110.
:. Arhivele Statului Oradea (A.S.O.), Fond Episcopia rom. cat. Oradea, registre,
nr. 368, f. 1-182.
1
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de monezi şi unitf1ţi de măsură, pe carre le-am cuprins în lista abrevieri-

lor. în conscriere există uneori greşeli de calcul la centralizarea datelor.
Noi n-am procedat la rectificări sau recalculări. Erorile existente nu sînt
de natură să influenţeze realităţile şi concluziile care se desprind din
document.

Organizarea domeniului
Domeniul Beiw, făcea parte din marele domeniu al episcop1e1 romano-catolice de Oradea, reconstituit la începutul secolului al XVIII-lea
in urma rescriptului imperial din anul 1693 3 , prin care episcopiei i se
restituiau toate bunurile stăpînite pînă în anul 1566. Reconstituirea şi
organizarea domeniului au fost între cele mai importante probleme în
atenţia stăpînului feudal, în scopul obţinerii de venituri cît mai mari.
Domeniul episcopiei era cel mai întins din comitat şi printre cele
mai mari din Transilvania. Era un domeniu concentrat, avînd un număr
mare de sate situate unul în vecinătatea celuilalt. Intreaga activitate economică a domeniului era coordonată de către inspectorul sau prefectul
bunurilor din Oradea, reprezentantul episcopului în probleme economice.
In vederea unei organizări şi administrări cît mai raţionale, domeniul
era împărţit în două subunităţi sau domenii mai mici şi anume: domeniul Oradea şi domeniul Beiuş. Acestea îşi aveau fiecare propria organizare. Erau dotate cu personal economico-administrativ aflat sub controlul
şi îndrumarea inspectorului domenial din Oradea.
Domeniul Beiuşului cuprindea satele din zona Beiuşului, Vaşcăului
şi Beliului întinzîndu-se pină la extremitatea sud-estică a Bihorului din
acea vreme, adică pînă la limitele de hotar cu comitatele Arad şi Zarand.
Conform sistemului de organizare, domeniului îi corespundea ca
unitate economică provizoratul, condus de un provizor cu sediul în tîrgul
Beiuş. Provizoru[ avea multiple atribuţii economice, administrrative şi judecătoreşti, de îndeplinirea cărora răspundea în faţa inspectorului domenial. Provizoratul ,avea o curte economică proprie cu edificii, anexe gospodăreşti, grădini şi terenuri aparţinătoare. Curtea domenială din Beiuş
este descrisă în inventarul din 1727. Este prezentaită mai ffntîi casa domenială sau sediul provizoratului, construită din piatră şi acoperită cu
şindrilă. Uşile şi ferestrele erau confecţionate din lemn de brad. Casa se
compunea dintr-o cameră cu trei ferestre şi un pridvor cu o singură
fereastră. Era înzestrată cu un mobilier simplu, o masă acoperită cu piele
de căprioară, un cuier ţărănesc şi un cuptor din plăci de teracotă. Dedesubtul casei era amenajată pivniţa. Această casă, pe timpul răscoalei lui
Fr. Rakoczi al II-lea, a fost amenajată cu întărituri şi ,şanţuri cu apă pen3 Bun y i ta y
Vi n c z e, A vciradi pilspijkseg tc5rtenete, vol. II, p. 246-259;
Idem, Schematismus historicus venerabilis cleri diocesis Magno-Varadinensis latinornm, Oradea, 1896, p. 33.
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tru a rezista inamicului. Cu toate acestea casa a fost distrusă in ma•·e
parte. După răscoală a fost reconstruită de către stăpinul de pămint in
forma descrisă mai sus.
In aceeaşi curte se mai aflau două case mai mici, acoperite cu paie,
care serYeau drept locuinţe pentru paznicii domeniali. Tot aici se află şi
închisoarea domenială, construită din birne de stejar. încăperea pentru
deţinuţi avea uşa şi fereastra prevăzute cu gratii de fier. 1n închboa:·e
existau şi instrumente necesare pentru aplicarea pedepselor corporaie,
un jug din stejar cu trei despărţituri şi cinci perechi de cătuşe. Mai e~te
înregistrat apoi grajdul pentru cai, construit din bîrne bătute cu chirpici
şi aroperit cu paie. Curtea domeniailă era împrejmuită cu gard Yiu din
stejari tineri, prevăzut cu o poartă mare din scindură şi zăvor de fier şi
cu încă o poartă care ducea spre locuinţa provizorului, situată în ,·ednătatea curţii. Casa provizorului era tot un edificiu domenial, de curind
restaurat. Lingă casă era o grădină pentru uzul provizorului. Acesta mai
beneficia de o grădină pentru întreţinerea cailor.
Un alt ,angajat domenial era maierul sau administratorul păminturi
lor alodiale de pe cuprinsul domeniului. Maierul îşi avea sediul tot în
tirgul Beiuş, într-o casă construită în stil ţărănesc, situată în aproprierea
berăriei. Gospodăria maierului era înzestrată cu toate acareturile necesare, descrise în inventarul amintit.
Domeniul era împărţit în şase subunităţi sau oficii economice numite
şpanate şi anume: şpanatul Vaşcău cu 20 sate, al lui Petru Porff cu
12 sate, al lui Petru Nica cu 24 sate, al lui Ioan Roman cu 24 sate, al
lui Ioan Ciune cu 26 sate şi şpanatul Groşeni sau Beliu cu 20 sate. Tirgul Beiuş este înregistrat aparte. 11 putem încadra însă în şpanatul lui
Ioan Ciune de care aparţineau şi satele din jur. Ba mai mult, observaţiile generale ale acestui şpanat de cele mai multe ori se referă la întreg
districtul Beiuş.
Şpanatele erau aşadar unităţi economice subordonate pro,izorului şi
conduse de şpani. Aceştia erau răspunzători de bunul mers al acthităţi
lor economice, gospodăreşti şi judecătoreşti în raza oficiilor lor.
Tot în atribuţiunile lor cădea şi rezoh-area problemelor repartizate
de autoritatea comitatensă în această zonă. Se pare deci că la acea dată
şpanul avea o dublă calitate atît ca organ al stăpinului feudal cit şi al
puterii de stat. Astfel ne explicăm şi faptul că în con:::crierile comit.atului din perioada 1713-1720~ şpanatele sint înregistrate ca unităţi administrative indi,·idualizate în cadrul plăşii Beiuş, fiind nominaliz;:iţi şi
şpanii.

Ceea ce trebuie să remarcăm in mod deosebit este faptul că şpanii
din domeniul Beiuş erau locuitori români din partea locului, unii dintre
ei menţinindu-se ani în şir în această funcţie. Fădnd apel b. alte documente din acea \Teme, găsim menţionat în anii lÎ13-1714, 1 îl 9 şi 17:20
4 AS.O., Fond Prefectura jud. Bihor, im•. 41, dosar 108, f. 10, 18, ::7,
dosar 109, f. 29, 33, 43, 51; dosar 158, f. 40, 44, 47, 62.
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şpanatul lui Ioan Roman, iar înce,pind cu 1714 pe cele ale lui Petru Nira
şi Ioan Ciune 5 • Alături de aceştia figurează şi alţi şpani români ca Şte
fan Sudrigean, Ioan Iank, Mihai Cozma şi alţii care funcţionau în anii

respectivi. Această situaţie continuă şi după anul 1721. Astfel în conscrierea bunurilor din anul 1733 6 sînt consemnate pentru părţile Bciuşu
lui tot 6 ş,panate printre care se menţin ale lui Roman, Ciune şi Nica.
în perioada 1738-17 41 î funcţionau ca şpani Florian Gabra, Ioan Girc.:a
şi Ieremia Petrila.
Această organizare cu şpani români dintre localnici se menţine pin{1
spre mijlocul secolului al XVIII-lea cînd se reorganizează domeniul. adidi
şpanatele Vaşcău şi Beliu vor fi separate de provizoratul Beiuş devenind
provizorate de sine stătătoare. De acum la fel ca şi provizorii, şpanii ~i
alţi oficiali domeniali vor fi persoane instruite în mod special pentru coordonarea întregii activităţi economice şi ţinerea unor evidenţe stricte a
veniturilor şi cheltuielile oficiilor de care răspund. Luarea de măsuri în
reorganizarea domeniului Beiuş poate fi pusă şi în legătură cu mişcările
sociale ale românilor din această parte, către mijlocul secolului al
XVIII-lea.
În conscrierea de la 1721 este înregistrat ca şi locuitor numai unul
dintre cei patru ş.pani şi anume Petru Porff în satul Lunca din şpanatul
Vaşcău. Acesta era un supus al domeniului, un iobag cu o stare materială mai bună. Se naşte întrebarea de ce ceilalţi şpani nu figurează în
conscriere? Se ştie că în conscriere erau trecuţi numai supuşii, respectiv
iobagii şi jelerii. E posibil ca aceşti şpani în virtutea unor vechi drepturi
sau în urma unor servicii să se fi bucurat de statutul de oameni libEri
sau libertini sau chiar ridicaţi la rangul de nobili. O altă ipoteză e {'{1
aceştia fiind scutiţi de toate obligaţiile, nu erau în atenţia conscriiptorilor
care urmăreau o conscriere cit mai reală a veniturilor. Această inconsecvenţă se constată pe întreaga perioadă cit sînt in funcţiune şpanii
români.
în contul serviciilor pe cme le făceau domeniului şpanii erau scutit,i
de toate obligaţiile feudale. La observaţii se mai face menţiunea că fiecare iobag cu sesie întreagă este obligat să presteze o zi muncă pentru
şpan, iar jelerii cite o jumătate de zi. Pe lingă aceasta, şpanii la fel ca
şi provizorul mai beneficiau de unele înlesniri în ce priveşte folo~irea
unor terenuri domeniale precum şi a edificiilor. Documentul nu ne dii
nici o informare în legătură cu moduJl. de retribuire al şpanHor, dacă pe
lingă amintitele scutiri ei mai primeau un salariu anual sau produse aşa
cum se obişnuieşte mai tîrziu.
În exercitarea atribuţiilor lor şpanii erau ajutaţi de 4 juraţi primari
şi de mai mulţi juzi. Atît juraţii cit şi juzii, din îngăduinţa domeniului,
5

Ibidem.

8

AS.O., Fond Domeniu episcopesc român-unit Beiuş, 1733, dosar 1, p. 347,

394, 441.
7

Idem, Fond Episcopia rom. cat. Oradea, acte economice, dosar 1580.
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erau scutiţi de plata taxelor după mori, cazane de fiert ţuică şi vacile
cu lapte, pe perioada cit erau în funcţiune. în cazul că erau înlocuiţi,
adică schimbaţi, plăteau la fel ca şi ceilalţi supl..1-'?i. Con~criptorii mai sugerează aici că dacă şi pe timpul funcţiunii s-ar presta aceste taxe în
acest fel ar creşte venitul domeniului. Observăm deci intenţia de restrîngere a acestor scutiri de care beneficiau juraţii şi juzii în schimbul serviciilor pe care le aduceau atît stăpînului feudal cit şi statului.
Referitor la atribuţiile judecătoreşti ale şpanului, se menţionează că
acesta, desigur împreună cu juzii şi juraţii, are dreptul să judece cauzele
pînă la 6 şi 12 fl. Celelalte cauze se judecă în faţa scaunului de judecată
domenial din Beiuş în prezenţa provizorului, invitaţi fiind, după caz, şi
reprezentanţi ai autorităţii comitatense. Cauzele penale (criminale) şi cele
de o gravitate mai mare sînt rezervate spre dezbatere scaunului inspectoratului din Oradea.
în general pe domenii ş.panii aveau în subordinea lor mai mulţi
paznici de cîmp, de pădure, rde inchisori etc. Conscrierea de faţă aminteşte însă numai de paznicii înarmaţi (haidones) de la închisoarea din
I3eiuş şi de la fierăria din Vaşcău. La dispoziţia provizorului şi şpanilor
trebuie să fi fost mai mulţi paznici de serviciile cărora făceau uz ori de
cite ori era nevoie pentru a asigura securitatea bunurilor domeniului. La
şpanatul Beliu între alte obligaţii se menţionează şi taxa pentru plata
acestor paznici.
In concluzie putem sublinia că în paginile conscrierii este destul de
bine conturată organizarea domeniului Beiuş, avînd în vedere că sintem
doar la un deceniu după răscoala lui Fr. Raikoczi al II-'lea, care a provocat puternice perturbări în această zonă, înainte încă de a se şterge urmele stăpinirii otomane şi noul stăpîn de a putea pune bazele unei noi
ordini.
Populaţia

Conscrierea din anul 1721 înTegistrează în jumătatea sudică a Bihorului 1 tîrg - Beiuş.ul, 126 de sate populate şi 12 predii, aflate în stăpî
nirea episcopiei catolice. Cele mai numeroase aşezări se constată în şpa
natul lui Ioan Ciune care numără 26 de sate şi 1 prediu iar cele mai
puţine, 12 sate în şpanatul lui Petru Porff.
Studiind cu atenţie întreaga conscriere, constatăm că, vechea organizare şi vechile instituţii, specifice româneşti, din această zonă, au fost
înlocuite de altele noi, impuse de stăpînul de pămint. Instituţiile voievozilor şi cnezilor români dispar. Amintirea lor se păstrează numai în
toponimice. Astfel, în rindul pămînturilor alodiale din hotarul Beiuşului
întîlnim: ,,pămîntul lui Vajda Mihai" sau „în spre Nimăieşti (Vajdafalva),
Irnraszka, pămîntul voievozilor oficiali" ş.a. Deşi ultimul citat vorbeşte
de existenţa unor voievozi oficiali nu avem alte documente contemporane
care să confirme prezenţa şi activitatea lor. Presupunem doar că ei şi-au
exercitat atribuţiile şi autoritatea pină la sfirşitul veacului al XVII-lea.
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La anul 1721 în fruntea satelor era numit judele {judex sau bir6).
Acesta de obicei făcea parte dintre locuitorii mai înstăriţi. Juzii, pe perioada în care funcţionau, erau scutiţi de obligaţii, printre care de taxa
pentru morile, cazanele şi vacile cu lapte pe care le deţineau. A v2au
atribuţiuni diverse, constituind intermediarul direct dintre stăpîni, comitat şi locuitorii pe care-i reprezenta. Adeseori întîlnim mai multe sate
sub un singur jude. Astfel, în şpanatul Vaşcău: Vărzarii de Sus cu Cîmp,
Lunca cu Urseşti, Sîrbeşti cu Folteşti; în şpanatul lui Petre Porff: Ghighişeni cu Voieni; în şpanatul lui Petru Nica întîlnim chiar 4 sate sub
acelaşi jude, Gabra Flore: Drăgăneşti, Ţigăneşti, Păntăşeşti şi Păcăle~li;
în şpanatul lui Ioan Ciune: Sînicolau de Beiuş. cu Şoimi, Petreasa cu
· Şoimuş; în districtul Beliu: Mărăuşul, Ciunteşti, Vălani, Pocluşa şi
Hodişel.
Menţionăm că

în ultimul caz, în localităţile amintite exista cîte un
jurat. Asemenea juraţi se mai înregistrează în Tăgădău şi Topliţa. De
asemenea, în districtul Beliului atît juzii cit şi juraţii lipsesc din localităţile Boftei, Urviş, Comăneşti şi Bîrzeşti iar pentru Secaciu şi Craiva,
localităţi nou populate, nu sînt consemnaţi locuitorii.
Conscrierea de la 1721 se dovedeşte a fi şi un important document
demografic. Ea consemnează doar supuşii capii de familie, iobagi sau
jeleri şi fii şi fraţii acestora.
Centralizînd cifrele conscrierii obţinem următoarea situaţie:
Capi de familie
Tîrgur

Spanatul

Sate

Predii
Iobagi

Vaşcău
I

-

~

-

Petru Porff
Petru Nica
Ioan Roman

'

ilic,..,,

-

·~20

I

fraţi,

Jeleri

,- I

-

I

Taxali~ti

I

Libertini

fii

412

268

35

-

1

128

31

-

-

238

5:3

-

-

--

---- --

-

12

-- -- -'
-2-1
-- -- --

-

24

--

Tirgul

-

Beiuş

1
--

Districtul Beliu
sau Groşeni
Total

1

26

-- - - -

-

266

5G

-

-

237

43

-

-

1

\ 126

12

I

13

512

-1:l2

---

6

lOG

-

11:3

--

-- -20

-

4-t:3

--

- - - - --Ioan Ciune

250

154
\ 1 291

43

267
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Pornind de la aceste date, încercăm să stabilim cu aproximaţie nutotal ~l locuitorilor. In acest scop, am considerat că l a o familie
îi (revine în medie 5 persoane, coeficient utilizat de altfel în lucrările de
:-;pecialitate 8 • în prh·inţa fraţilor şi fiilor am folosit coeficientul 2. Ace~tia trăiau „într-o singură pîine", în aceiaşi casă cu fraţii şi părinţii lor,
mulţi dintre ei -cu fomilii proprii. Din totalul de 1397 familii de iobagi
şi taxali~ti precum şi din 267 fomilii de jeleri, 25 respectiv 10 familii
erau lipsite de capul de familie, acesta era reprezentat de 1.:ăduva rămasă
în viată. Pentru acest caz am foosit coc ficientul 4. Pe baza considcratiilor
de mu'i sus s-a obţinut următoc;rea situaţie:
'
mărul

1

Populaţia

Spanat
Iobagi

I

Jeleri

I

Taxa-

I

!işti

Libertini

I

Total

Fraţi şi

fii

1 310

175

-

5

881

2 40-l

Petru Porff

63,1

153

-

500

1 287

Petru Nicai

1187

2G2

---

-

886

2 335

Ioan nomcin

1 323

279

-

-

1 021

2 62G

Ioan Ciunc

1 181

211

-

-

864

2 259

522

-

226

77S

-

-

496

1481

5

4 880

\':1şc{1u

Tîrgul

Beiuş

Districtul Beliu
sau Groşeni
Total

-

30

770

6 ·138

215

I

1 325

522

I

I

13 170

Cel mai populat se dovedeşte a fi şpanatul lui Ioan Roman cu pec;te
2600 locuitori. Districtul Heliu număra aproaipe 1500 suflete dar nwnă
rul real trebuie să fi fost mult mai mare dacă ţinem cont numai de faptul că Secaciu şi Craiva, localităţii nou populate, nu au fost conscrise.
De altfel, în ansamblu, considerăm că populaţi 1 a acestui teritoriu depăşea
cu mult cifra de 13.170 intrucît, documentul consemnează doar clasele
şi categorile sociale prezentate în tabelul de mai sus. Lipsesc nobilii,
1

6

Istoria României, vol. III, Ed. Acad. n.P.R 1964, p. 420.
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printre care şi cei români, din această zonă. Nu sîn:t con~emnaţi nici
oamenii libe1i, preoţii, oficiali de la: fierărie, podul de vamă din Ho}od
şi de pe alodiu sau slujbaşii domenia1i: paznicii, meşterii fier~ni sau de
b berărie, cîrciumarii, măcelarrii, morarii şi arendaşii. în şpam1tul lui
Ioan Ciunye sînt amintiţi şi locuitorii ţigani care plăteau o t:ixă anu~1l[1
de 80 de florini şi prestau munci pe lîngă edificiile domeniale.
Ca structură socială ponderea o aveau iobagii care reprezeni;-iu
77,530/o din numărul total al capilor de fomilie înregistmvi. Jelerii con~::tuiau cu puţin peste 160/o im taxaliştii beiuşeni doar 6,360/o.
La nivelul fiecărei clase sau pături sociale constatăm o diferenţ:eie
de la un şpanat la altul sau chiar în cadrul aceluiaşi şpanat sau loc„lităţi. Elementele principale care diferenţiază cel mai bine pe locuitori
sînt sesia şi nwnărul boilor, animale deosebit de preţioase în cultiY.:irea
pămîntului. Precizăm de la bun început că nu s-a putut stabili oît pă
mînt revenea lia o sesie iobăgeasc;}, cifrele sînt foarte contradictorii nu
numai de la un şpanat la altul ci şi în cadrul aceleaşi localităţi. fată
cwn se prezintă situaţia dobagilor şi taxaliştilor din acest punct de v-cdere: 28 cu 1/4 sesie, 253 cu 1/2, 24 cu 1/3, 33 cu 3/--1, 463 cu 1, ~l9 cu
1 1/2, 131 cu 2, 10 cu 2 1/2, 36 cu 3, 4 cu 3 1/2, 15 cu 4, 6 cu 5, 1 cu 5 1/2 şi
1 cu 6 sesii. Între iobagi figurează un număr de 22 de familii fară sesie.
În general se poate YOl'bi de o bună dotare cu pămînt a familiilor ţ.ă1;1neşti. Dacă ni se pare anormal ca iobagii să nu posede sesii la fel de
curios ni se înfăţişează numărul mare de jeleri cu fracţiuni sau sesii
întregi. Din cei 267 jeleri capi de familie 111 sînt cu 1/4 sesie, 3 cu 1/3, 31
cu 1/2, 2 cu 3/4, 27 cu 1, 1 cu 1 1/2, 3 cu cîte 2 sesii şi respectiv 189 fb.ră
sesii. Stratificarea şi diferenţierea socială şi materială apare şi mai pregnant dacă ţinem cont că pămîntul arabil şi fînaţul pentru aceiaşi mărime
de sesie varia în cadrul unei localităţi.
Şi în ceea ce priveşte numărul vitelor de jug, a boilor constatăm o
dife['enţiere între iobagi. Astfel în şpanatul Vaşcău dintre cei 268 iob.Jgi
capi de familie 7 posedă cite 1 bou, 1~9 cite 2, 9 oîte 3, 59 cite 4, 1 cite
5, 1 cite 6 şi 32 nu au boi. Am făcut acest cakul la nivelul boilor deoarece înzestrarea gospodăriilor cu acest animal avea o importanţă deosebită
pentru viaţa iobagilor. Desigur că asemenea calcule s-ar putea face şi ~!1
privinţa celorlalte bunuri deţinute.
Din punct de vedere al naţionalităţii locuitorilor, din simpla citire
a numelor şi prenumelor, constatăm prezenţa unei populaţii masiv româneşti. Din cele 127 de ~şezăiri doar 9 localităţi, aveau o populaţie mixtă
româno-maghiară restul erau pur român'eşti.
Principala ocupaţie a locuitorilor o constituie agricultura: cultivarea pămîntului şi creşterea animalelor. Se cultivau: griu, porumb, 017.
ovăz, hamei iar în grădini zarzavaturi şi legume. Deşi
conscrierea
nu înregistrează livezi, din numărul mare al cazanelor ide fiert ţuică
deducem că şi pomicultura ocupa un loc important. Valorificînd resursele naturale ale zonei, o parte a locuitorilor deşi nu despri~i de agrihttps://biblioteca-digitala.ro
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cultură serveau ca mină de lucru auxiliară şi chiar calificată în cadrul
manufacturilor domeniale. Mai mult chiar, locuitorii din Briheni şi-au
Iidicat o fierărie proprie. 1n mod sigur la această dată în zonă existau
numeroşi meşteşugari specializaţi pe care docW11entele contemporane îi
consemnează. Nu apar 'însă în conscriere deoarece se pare că practicarea
meseriilor nu aducea încă venit domeniului. Sînt menţionaţi doa!' locuitorii proprietari de mori şi de cazane de fiert ţuică precum şi pescarii.

Obligaţiile

feudale

Raporturile feudale stabilite de-a lungul veacurilor între cele două
clase opozante ale orînduirii sînt exprimate atît în statutul juridic al
ţăranului supus cit şi în nesfirşitul cortegiu al obligaţiiilor ţărănimii faţă
de stăpîni. Asupra pămîntului avea drept de proprietate nW11ai nobilimea.
Ţăranul care lucra şi feuitiQiza cu sudoarea frunţii sale acest pămînt avea
doar drept de folosinţă asupra lui. în virtutea acestui drept însă era constrîns la numeroase prestaţii în muncă, natură şi bani. Obligaţiile feudale
şi mai ales raportul între cele trei forme de percepere a lor a suferit
modificări de la o perioadă la aHa şi de l,a zonă la zonă.
Pentru studierea raporturilor feudale, a obligaţiilor ţărănimii cu formele şi cuantumul 'lor, în primele trei decenii ale secolului al XVIII-lea
pe domeniul Beiuşului, conscrierea de la 1721 este documentul cel mai
complet de care putem face uz în acest stadiu al cercetărilor. Obligaţiile
se percepeau sub toate cele trei forme. Deosebit de important este însă
modul concret de stabilire şi percepere a acestora pe baza unor înţe
legeri între stăpîn şi supuşi, cu acordul ambelor părţi, ceea ce e specific domeniului Beiuş în această :perioadă. Aceste acorduri erau la nivel
de domeniu impliicînd un număr mare de locuitori care la un moment
dat vedeau în mod unitar, aveau o comunitate de interese şi considerau
potrivită această cale de rezolvare a Taporturilor dintre ei şi stăpîn. La
rindul său istăpînul a recuns la acest mijloc din anumite interese ale
sale bine definite. Pentru a putea concluziona în modul cel mai real
situaţia acestor raporturi vom prezenta in cele ce urmează toate formele
de prestaţii aşa cum rezultă din document.
Obligaţiile în bani sînt reprezentate în primul Tind prin taxa anuală
sau censul, care se plătea după fiecare casă. Plata censului se făcea de
două ori pe an, adică în două rate, la sărbătoarea Sf. Gheorghe, primă
vara şi la Sf. Mihai, toamna. La tîrgul Beiuş se face menţiW1ea că censul,
conform unui vechi obicei, nu se plăteşte timp de un an pentru casele
nou construite. Apoi se plătesc 2 fL renani sau imperiali în două rate.
Nu avem certitudinea că această practică era generală în tot domeniU!l sau
se aplica n'WTiai în tiI,gul Beiuş in virtutea unor vechi priviilegii. De plata
censului era scutit şpanatul Vaşcău, în schimbul administrării materiei
https://biblioteca-digitala.ro
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prime la fierăria din Veşcău. In tabelul de mai jos redăm censul centralizat pe şpanate.
Numf1rul
familiilor

Spanatul

Vaşcău

304

Petru Porff
Petru Nica
Ioan Roman
Ioan Ciune
Tîrgul Beiuş
Beliu

159
297

Censul total

scutit
624 fi.
1 088 fi.
1 248 fi.
906 fl.
172 fl.
400 fl.

322
280

112
197

Observăm că la majoritatea şpanatelor censul se ridică la sume
foaTte mari •raportat la numărul caselor, considerînd de fiecare cap de
familie o casă. Conscrierea nu ne dă însă posibilitatea aprecierii unor
criterii de stabilire a censului pe întreg domeniul.
O altă obligaţie în bani era arenda sau taxa de răscumpărare a dijmei din produse şi a muncilor (arenda decimarum universarrum et laboribus praestandis); obligaţie specifică domeniului Beiuş şi cunoscută în
general sub denumirea de „ruptura". Această taxă s-a stabilit pe baza
convenţiei încheiate între stăpin şi supuşi. De plata arenzii este scutit şpa
natul Vaşcău tot în schimbul administrării materiei prime la fierărie. La
şpanatul Beliu se menţionează că întrucît aici s-a mai aşezat o nQIUă populaţie s-a încheiat un al doilea acord cu pref ecitul, în baza căruia şpanaitul
plăteşte împreună atît arenda cît şi censul cite 200 florini la fiecare din
cele două sărbători amintite. In cazul tîrgului Beiuş, nu se specifică
suma arendei. Aici de altfel se răscumpără numai muncile intrucit dijma
nu era în uz. Exprimată în cifre arenda se prezenta astfel:
Şpanatul

-

,, -

-,,"

Petru J>iorff
Petru Nica
Ioan Roman
Ioan Ciune

557 fl.

1 21'3 fl.
1 350 fl.
739 fl.

Făcind

o comparaţie cu censul observăm că valorile sînt deistul de
apropiate. La fel ca şi censul, carenda figurează la fiecare din localităţile
şpanatelor mai sus menţionate. Nu cunoaştem însă criteriile care au stat
la haza stabilirii arendei pe localităţi. După cifrele inregi1strate ea se
prezintă foarte diferenţiat de la o localitate la alta. In mod normal m-ebuia să se aibă în vedere cantitatea muncilor şi totalitatea dijmelor evaluate în bani. T~ebuia să se pornească aşa dar de la numărul lfamiliilor
şi de l,a suprafaţa teremll·ilor arabile din .fiecare localitate.
https://biblioteca-digitala.ro
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Obligaţiile în natură sint reprezentate in secolul al XVIII-lea p~"in
nona care se 'lua din toate produsele precum şi din animale mici (miei,
iezi şi stupi), la fel ca şi dijma. Pe domeniul Beiuş nona este în uz do,.ll"

dar şi iaici se răscumpără. Satul Delani nu plăte:c;;tc
dijma sau nona sau o răscumpMă. 1n continuare se Lee
menţiunea că pentru dijma din porumb ,(kukurucz) cinepă şi varză pL:iteşte 4 florini. Aceaşi observaţie o întîlnim şi la satul Şoimt.L7 . In cazul
tîrgului Beiuş apare nona din toate produsele, din stupi, miei şi iezi
răscumpărată cu 200 florini sumă în care se includ şi banii creştir..;:i
tăţii (plăţi de cei co.re nu o.veo.u semănături) şi nona din alodiu.
Chiar şi din aceste cîleva consemnări deducem că pe domer.'.ul
Beiuşului la acea vreme stăpînul de pămînt, in acelaşi timp şi Teprezentant nl bisericii catolice, a renunţat la perceperea concomitentă a ce1or
două mari obligaţii în natură, nono. şi dijma. Indiferent dacă era vorba
de a noua sau a zecea parte, care oricum se răscumpăra, dar este numai
una singură din cele două. Această indulgenţă a stăpînului îşi gă~e~te
explicaţia în situaţia grea a satelor la acea vreme dnd abia se ·restabilise liniştea, era nevoie de o redresaTe economică a gospodăriilor ţurb
neşti şi în acelaşi timp a marelui domeniu, ceea ce reclama braţe de

în cîteva
arenda ci

localităţi,

dă

muncă.

-

Dijma din porci, obligaţie veche în pertinenţele româneşti .;:1:e

Beiuşului,

se menţine şi acum şi spre deosebire de altele este caracteîntregului domeniu, în strînsă legătură cu dijma porcilor apar şi
banii pentru păşunatul porcilor (pecuniae cespitalitatis). Trebuie să subliniem însă că porcii se dijmuiau numai în cazul că erau scoşi la ghindă
în pădurile stăpînului. 1n acest caz se lua unul din 10, iar dacă nun::irul lor era 'Sllib 10 se răscumpăra fiecare cu 24 dinari. Pe lingă aceasta
se percepeau şi banii de pă'Şunat cite 12 dinari de fiecare porc. în cazul
că nu se producea ghindă se plăteau numai banii de păşunat, 12 dinari
de 1 porc de un an sau mai mare, iar icei mai mici se considerau 2-3 în
loc de unul.
In conscriere, dijma porcilor figurează la .fiecare localitate nu:-:1;:i
evaluată în bani, ceea ce nu exclude însă şi perceperea ei în naturii.
ştiind că 1în acest gen de documente se obişnuieşte în general transformarea tuturor veniturrilor în echivalentul lor bănesc. Valoarea dijmei şi
banii de păşunat sînt foregistrate întotdeauna global.
Alte obligaţii in natură erau daturile sau darurile pentru curtea
stăpînului. Pe domeniul Beiuşului sînt înregistrate doar două astfel de
obligaţii, darea untului după vacile cu lapte, dar numai Tăscumpărata şi
pieile de vulpe şi jder sub aceeaşi formă. După fiecare vacă cu lapte se
plăteau 30 dinari sau 10 polturi, ,aceasta constituind preţul de răscum
părare a unei medii de unt cit era obligaţia. J'.n ce priveşte pieile de
vulpe şi jder era fixat preţul de răscumpărare a lor pentru rfiecare
localitate. în natură nu se percepeau, 'intirucît vîD'atul era interzis penristică

1
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ru iobagi. Pentru a putea face o comparaţie a acestor
iort cu altele redăm mai jos Yalo·area lor pe şpanate.

\"<1scău

Petru Porff
Petru Nica
Ioan Roman
Ioan Ciunc
Bcliu

365
obligaţii

Răscumpărarea

Preţul

untului

picilor

70 fl.
:iz fl.
55 fi.
8-1 fl.

5G fl.

40

în ra-

n.

80 fl.
78 fl.
90 fl.

5G fl.

Pentru şpanatul lui Ciune nu este consemnată -swna totală de răs
cumpărare a untului, menţionfodu-se că aceasta diferă în funcţie de
numărul vacilor cu lapte din fiecare localitate. Tîrgul Beiuş era scutit
de darea untului. Probabil şi de răscumpărarea pieilor intrudt nu se
face nici o menţiune legat de această obligaţie.
Obligaţiile

muncă

în primele decenii ale secolului al XVIII-lea
în 1ntrng comitatul Bihor erau concretizate în .genere in zilele de rabotă
prestate de supuşi la efectuarea diferitelor munci pentru stăpîni. După
cum se menţionează şi în conscrierea din 1721 şi rezultă şi din alte documente fiecare iobag era obligat lia 12 zile de rebotă pe an. Domeniul
Beiuşului avea însă o situaţie aparte in acest sens. Aici, după cum am
constatat şi din cele expuse mai sus, obligaţiile fo muncă erau răscumpă
rate în bani, pe baza unor înţelegeri între stăpîn şi isupuşi, exceptat
fiind şpanatul VaşcflU. Cele 20 sate ale acestui şpanat deserveau fierăria
de la Vaşcău efectuînd extragerea şi transpoi<tarea minereului precum
şi arderea şi transportarea cărbunelui. Aceste sate administrau 5ăptămî
na1 la fieră1rie 88 1/2 !troci de minereu şi 18 coşuri de cărbune. Cantităţile erau repartizate pe localităţi în mod concret. Se observă din conscriere că unele sate administrau numai minereu, al'tele numai cărbune,
iar altele ambele. Spre exemplu Poiana ",ii Briheni dădeau minereu,
Săliştea de Vaşcău şi Leheceni cărbune, iar Vaşcăul şi Lunca atît minereu
cit şi că:rbune. Cantităţile erau de asemenea foarte diferenţiate de la o
localitate la alta, probabil Qn funcţie de numărul familiilor şi de distanţele pe care se efectuau transporturile. Pe lîngă muncile la fierărie,
locuitorrii şpanatului Vaşcău erau obligaţi ca la ordinul oficialilor domeniali să presteze zile de muncă manuale 1sau cu carele la întreţinerea
malurilor apelor, a edificiilor şi pe timpul cositului.
Satele din şpanatele lui Petru Porff şi Ioan Roman nu prestau nici
un fel de munci plătind în schimlb taxa de Tăspumpărare. Aceeaşi situaţie se constată şi în şpanatul lui Petru Nica. Doar ·satele Gurani şi
Pietroasa erau obligate să întreţină malurile apelor, fără a fi scutite de
în

arendă.

https://biblioteca-digitala.ro

366

Ana llea, Gheorghe Mudura, Veronica Covaci

14

1n cazul şpanatelor lui Ciune şi Beliu constatăm că deşi ,plăteau
arenda erau obligate totuşi şi la prestarea unor munci pe lingă edificii,
la cosit, la transportul lemnelor pentru oficiali şi a lemnelOT şi hameiului
pentru berăria de la Beiuş. Numai satele Delani şi Şoimuş erau scutite
de plata arendei, deservind în schimb cu munci săptămînale berăria
de la Beiuş.
Ponderea scăzută a obligaţiilor în muncă faţă de celelalte 1ş1 gă
seşte explicaţia în primul rînd în faptul că episcopia nu avea în acest
domeniu suprafeţe întinse de terenuri alodiale unde să poată folosi
munca iobăgească. încă nu exista aici o gospodărie alodială bine organizată. Terenurile alodiale dispersate în loturi destul de mici în predii
sau în hotarul satelor erau in general arendate.
Deci pe domeniul Beiuş în această ,perioadă erau precumpănitoare
obligaţiile în bani, acestea substituindu-le de cele mai multe ori şi pe
cele în natură şi muncă, practicîndu-se pe scară largă sistemul răscum
părărilor şi arenzilor. Venitul domeniului provenit din obligaţii, exceptîndu-le pe cele în muncă nerăscumpărate, se ridica la circa 13 OOO florini
pe an, o sumă consideraibilă pentru acele timpuri. lntîlnim această situaţie într-'o perioadă cînd ne-am fi aşteptat să prevaleze obligaţiile În
muncă şi natură şi mai puţin cele în bani, specifice perioadei de destrămare a orînduirii feudale, ctnd maTile domenii erau mai bine antrenate în relaţiile de schimb. Pornind însă de la condiţiile naturale ale
acestui domeniu care erau mai puţin favorabile dezvoltării agriculturii,
de la faptul că În unele sate abia acum locuitorii se J"eaşezau la vetrele
lor, de la suprafaţa restrînsă a aloidului, stăpînul de pămint recurge la
comutarea de obligaţii şi chiar la renunţarea unora dintre ele. Era interesat în a-şi menţine şi a atrage forţa de muncă pe domeniu, ,a avea
linişte după o lungă 1perioadă de grele înceiicări. Pe de altă parte episcopia avea acum nevoie de bani pentru refacerea curţii episcopale cu
viaţa ei religioasă şi culturală, pentru construirea caselor domeniale şi
a altor edificii, pe întinsul domeniului, precum şi ,pentru procesele pe
care le purta în scopul iredobîndi,rii tuturor proprietăţilor.
Deşi obligaţiile în bani se ridicau la sume destul de mari pentru
posibilităţile ţăranilor de procurare a banului, ele n-au provocat în aşa
măsură nemulţumirea locuitorilor cit vor provoca mai tîrziu obligaţiile
în muncă.
1

Monopolurile feudale
Alături de obligaţiile feudale monopolurile erau o altă SUJI"Să de venit pentru stăpîn. După cum ştim monopolurile sînt drepturi în exclusivitate ale stăpînului, ţăranii putîndu-le exercita numai cu îngăduinţa
acestuia şi în schimbul unor taxe.
Crîşmăritul sau dreptul de vinzare a băuturilor era între cele mai
importante monopolUJI"i. In general în comit.atul Bihor băuturile stăpi-
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nului se vindeau în hanurile şi crî.şmele din tîrguri şi sate. Aceeaşi practică o întîlnim şi pe domeniul Beiu.şului, dar nu în proporţii deosebite.
Sînt consemnate aici trei crîşme, la Beiuş, Vaşcău şi la podul de vrună
din Holod, toate arendate. Figmează taxe de arendare separat pe fel uri
de băuturi. Astfel la crişma din Beiu.ş vînzarea vinului era arendată
cu 200 fl. pe an, a ţuicii cu 36 .fl. şi a berii împreună cu carnea cu 50 fl.
Acest monopol nu era specific zonei Beiuşului întrucît aici erau prea
puţine băuturi. 1n tirgul Beiuş exista un promontoriu cu vii ale locuitorilor, dar cultura fiind tînără încă nu se lua dijma din vin. Tot aici
erau şi vii domeniale, dar situate în locuri nepotrivite, dădeau o producţie foarte slabă.
Tot legat de acest monopol trebuie să amintim şi cazanele de fiert
ţuică ale locuitorilor. Intrucît dreptul de a ţine cazane îl avea numai
stă,pînul, supuşii erau obligaţi să plătească cite 2 fl. pentru un cazan.
1n întreg domeniul existau 146 cazane de fiert ţuică.
Morile erau de asemenea considerate monopoluri feudale. Domeniul nu avea însă nici o moară proprie în funcţiune. Existau 3 mori domeniale la Beili'Ş, Holod şi Hăşma.ş a căror restaurare cerea multă
muncă. Ţăranii pentru morile lor plăteau stăpînului cite 3 fl. Pe întinsul
domeniului sînt înregistrate 65 mori ţărăneşti particulare. Erau scutite
de plata taxei numai moirile din Beiu.ş şi Grădinari (Negru) care măci
nau orzul pentru berăria de la Beiuş. Acestea erau mori ale comunităţii
cum de altfel mai existau şi 'În satele Tărcăiţa, Uileacul de Beiuş şi
Căbeşti acestea stăpînite în jumătate cu preoţii locali.
Pescuitul era de asemenea un drept exclusiv al stăpînului de pă
mînt. 1n Crişul Negru şi in afluenţii acestuia din zonă se pescuiau anual
pentru stăpîn circa 1200 bucăţi păstrăvi. Pescuitul era încredinţat pescarilor din satele Vaşcău, Poiana, Biriheni, Băiţa, Gurani, Tărcăiţa, Finiş,
Budureasa şi Sohodol-Lazuri. Oficialii stabileau concret cantitatea de
peşte pe care aceştia urmau să o administreze domeniului.
Pădurile domeniului sfot consemnate numai în legătură cu ghindă
ritul porcilor. Chiar şi suprafaţa lor este raportată la numărul por-cilor
care puteau fi scoşi la ghindă. La acea dată pădurile nu aduceau stă
pinului alte venituri decît dijma porcilor şi folosirea lemnului pentru
necesităţile domeniului. Nu se făcea vînzare de lemne. Conscriptorii
semnalează că în pădurile din hotarul satului Ponome (Călugări) există
piatră de var, care s-ar putea arde şi apoi să se vîndă varul.
Alte surse de venit pentru domeniu erau vama tîrgurilor anuale şi
săptămînale din Beiuş, prăvăliile din Beiu.ş şi podul de vrună de la
Holod care de obicei era arendat.
La acea vreme monopolurile feudale nu aveau încă un ,regim atît
de sever-. Nu în toate cazurile erau bine definite condiţiile în care aceste
drepturi puteau fi exercitate şi de către supuşi. Pe măsura raţionalizării
exploatării domeniului stăpînul va căuta să-şi afirme tot mai mult şi
aceste drepturi.
https://biblioteca-digitala.ro
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Intreprinderile domeniale

Conscrierea aminteşte, în contextul evaluării veniturilor domeniale
al prestării obligaţiilor în muncă ale supuşilor, intreprinderile industriale, care au existat în anul 1721 pe domeniul Beiuşuaui. Inventarele
concomitent întocmite cu conscrierea vin să completeze aceste informaţii, descriind pe lingă alte construcţii domeniale şi edificiile acestor
inlreprinderi, instalaţiile cu care sînt fozestrate, instrumentele şi ustensilele folosite în procesul de producţie l5i totodată construcţiile auxiliare,
c;:i.re la un loc ne dau imaginea fiecărui complex economic în parte.
Dintre acestea, din punct de vedere al importanţei economice, pe
primul loc se situează fierăria de la Vaşcău, care a fost reactivată de
episcopie, după ce şi-a recîştigat vechile drepturi de stăpîn feudal al
acestor meleaguri 9 • Dregătorii, :însărcinaţi cu dntocmiirea conscrierii, propuneau să fie reactivate şi topitoriile de aramă de la Băiţa, care nu funcţionau la data respectivă, dar care „ar aduce domeniului un venit de loc
neglijabil". După cum se menţionează în conscrierea localităţii Băiţa,
minele de cupru de aici, ar putea fi iredeschise cu uşurinţă, deoarece
există resurse de minereuri şi sînt şi oameni pricepuţi în ,această meserie
pe aceste locuri. Deschiderea minelor şi punerea în funcţiune a cuptoarelor de topit minereu de cupru, ar fi [nsemnat de si1gur extinderea mineritului şi a ,preluorării metalelor :feroase din aceste părţi, ceea ce ar fi
asigurat stăpînului irealizarea unor venituri şi mai mari.
Informaţiile oferHe de textul inventarului asupra înzestrării acestei
fierării sînt date deosebit de importante pentru iStudierea stadiului de
dezvoltare al producerii fierului la nivel manufacturier la începutul
secolului al XVIII-lea. Cu ajutorul datelor furnizate de inventare avem
po~ibilitatea ,să urmărim evoluţia tehnică realizată de această fierărie
în perioada 1600-1721, prin compararea cu inventarul ei din anul 1600
publicat de :academicianul D. Prodan 10• în acest sens, ne permitem să
concluzionăm, că fotr-un interval lung de mai bine de un secol, nu s-au
produs schimbă1ri spectaculoase. Fierăria de la Vaşcău {fodina ferrea, ferricussoria) funcţiona cu mecanism hidraulic atît în anul 1600 cit şi în
1721. Procesul de producţie şi rrnzestrarea tehnică de asemenea erau identice. Extracţia minereului şi reducerea acestuia, precum şi prelucrarea
şi

1

9 Pentru istoricul fierăriei de la V.:işcău vezi lucrări:e: Bun y i ta Y ,. inc z e,
A vciradi kciptalan legregibb statutumai (Statutele vechi ale capitlului din Oradea),
Oradea, 1886, p. 17-18; Bunyitay Vincze, A vciradi puspăkseg tărtenete (Istoria

episcopiei de Oradea), Oradea, 1883, vol. II, p. 251, 266-267; D. P rod an, Iobăgia

1n Transilvania în secolul al XVI-lea, vol. II, Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1968.
p. 849-859; A. I le a şi I. Popov ici, Fierăria de la Vaşcău în prima jumătate a
secolului al XVIII-Zea, în Crisia, 1973, p. 200-217.

10 In ce priveşte înzestrarea fierăriei se poate face o comparaţie pe baza datelor
oferite de inventarul din anul 1600 publicat şi prelucrat de academicianul D. Pro da n în Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, vol. II, Ed. Acad. R.S.R., Buc.,
1968, p. 855-857.
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fierului se ,realizau în acelaşi complex al producţiei. Aceleaşi cuptoare
de topit minereul .şi de reîncins fierul, cu instalaţii corespunzătoare, sînt
descrise în amîndouă inventarele. În acest sens, 'S{t parcurgem inventarul fierăriei din 1721. Acesta 'înregistrează toate imobilele situate în
curtea fierăriei. în primul rînd, cele aparţinătoare procesului de producţie şi în al doilea rînd, celelalte construcţii nnexe existente la dala respectivă.

Într-un şopron ridicat pe stîlpi de lemn şi acoperit cu scîndurc:'1 cL1u
cuptoare de topit minereul. Cuptoarele erau înzestrate cu patn.1
foi, dintre care, dou[t erau vechi, iar două mai noi. Plăcile foilor au fost
confecţionate din lemn de tei. prinse cu cingătoare şi cu jug de fier.
Foile erau prevăzute cu ţevi de fier la capete. Roata care punea în miş
care foile avea pe osia sa două cercuri şi două cepuri de fier ]a capăt.
1n această hală a cuptoarelor se mai găseau diferite unelte trebuincioase.
un cleşte mare pentru scos fierul din cuptor, o ţeapă pentru tras zgură
şi alta de bătucit argilă. Existau şi un ciocan pentru sfărîmat minereul,
o lopată din fier ~i două topoare pentru tăiat fierul. Mai erau aici două
cîntare (mazsa) din rfier, unu pentru măsurarea minereului, iar altul pentru cîntărirea fierului cu ocazia ,preluării de la meşteri sau un timpul
desfacerii. Cîntarul era prevăzut cu o greutate de o jumătate de majă
din fier şi cu alte greutăţi mai mici din piatră .
•'\telierul fierarilor i(mester emberek dolgoz6 helyek) se afla intr-o
altă construcţie complet nouă, Tidicată de asemenea pe stîlpi de lemn şi
acoperită cu scîndură. Aici se află un ,cuptor pentru reîncingerea fierului
(vasat lagyit6 kemence) prevăzut cu două foi. în cuptor exista o formă
nouă. Se găsea în acest atelier o nicovală mare, care era montată pe un
trunchi mare de lemn şi un ciocan mare de bătut fierul. Ciocanul şi
roata care îl punea 'În mişcare erau în stare nouă. Jgheabul şi lada în
care curgea apa pe roata docanului nu fost confecţionate din lemn de
stejar şi erau într-o stare de funcţionare pe1•fectă. Mai erau ,aici 2 ţevi
şi 2 răngi din fier, o ţeapă pentru tras zgură şi de aţîţat focul, 2 bare
de fier şi un topor cu care meşterii fierari îşi confecţionau uneltele din
lemn.
Alături de aceste construcţii •se 1111ai afla în curtea fierăriei două
depozite, construite din birne, închise -cu lacăte, unul folosit de meşteri
şi altul la dispoziţia oficialului pentru păstrarea produselor fini,te şi preluate de la meşterii fierari pînă Ila valorificare. Aici au fost depozitate
şi dteva unelte uzate, o nicovală, un ciocan şi un grindei.
1n curte mai exista un şopron din nuiele bătut cu pămint şi acoperit
cu scînduri in care se depozita cărbunele.
Pe canalul care conducea apa la mecanismul hidraulic al fierăriei
au fost construite trei stăvilare, umlll în stare bună şi celelalte două mai
vechi.
In anul 1723 se face un nou inventar al fierăriei, care insă nu înregistrează vreo schimbare în ceea ce priveşte înzestrarea, se observă doar
două
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În ce priveşte volumul producţiei la fierărie conscrierea menţio
produceau 11 măji de fier. Fierul se vindea ditîrgul din Beiuş şi la Oradea. Conform practicii,
transportul la punctele de desfacere se executa cu care şi cu cai.
în tîrgurl Beiuş se afla o berărie domenială (domus braxatoria), casa
de fiert berea, despre care conscrierea consemnează, în termeni generali,
faptul că berea se fierbea de obicei de două ori pe săptămînă, dar tocmai în perioada tîntocmirii acestei conscrieri, nu era în funcţiune. S-a
oprit producţia de '\Teo 2-3 săptămîni neexistînd, din cauza scumpetei,
aproape nici o posibilitate pentru valorificarea berii. Atunci cînd funcţiona, vînzarea se făcea în cî:rciuma domenială din acest tîrg, în Lea situată la fierăria de la Vaşcău şi la hanul din Holod. Consorierea aminteşte, că hameiul (lupulus) necesar la producerea berii se culegea din
şpanatul lui Ioan Ciune cu munca supuşilor, care transportau şi lemnele necesare pentru nevoile iberăriei. Locuitorii din districtul Beliului
de asemenea prestau hamei pentru berărie. Orzul necesar la prepararea
malţului (polenta) se măcina la morile din Beiuş şi Grădinari, proprietatea obştilor, domeniul neavind mori proprii. în schimbul acestui serviciu, care se executa fără luarea uiumului, morile respective erau scutite
de taxa morii.
Tehnologia fabricării berii la această manufactură - aşa cum se
menţionează în conscrie~e era cea întrebuinţată şi la berăria din Oradea-Seleuş, tot în 1proprietatea epi,scopiei.
Din borhotul ,(faccos) rămas după fienberea berii se fabrica, în cazuri mai rare şi ţuică în cazanele instalate în curtea berăriei. De obicei, borhotul se socotea în salariul meşterului berar.
Informaţiile fuirni:mte de conscriere sînt completate de datele cuprinse în inventarul întocmit în anul 1727. Conform acestui inventar,
în curtea berăriei erau situate edificiiQe aparţinătoare proce:.ului de fabricare a berii şi a ţuicii: clădirea pentru preparat malţul, clădirea pentru uscat malţul, caisa de fiert berea şi o clădire pentru cazanele de fie1•t
ţuică. Pe lîngă aceste construcţii mai erau o pivniţă, un grajd şi coteţe
pentru porci. Tot aici era situată şi casa berarului şi a maierului domenial.
Clădirea pentru prepararea malţului (szalad keszito haz) era podită
cu cărămidă. Ustensrnele descrise aici sînt: o cadă mare pentru malţ prevăzută cu un canal de scurgere şi o lopată pentru amestecat malţul.
1n clădiirea pentru uscat malţul (aszal6 haz) era un cuptor din că
rămidă. Instrumentele din lemn existente aici au fost menţionate la general, fără să fie specificat felul lor. In mod individual a fost menţio
nată o cadă mare uzată depozitată în pod. Aici se mai depozita orz, hamei şi ma1ţ preparat, fără indicarea cantităţii.
In clădirea unde se fierbea berea (serfozo haz) era un cuptor mare
cu cazan. Un cazan mai vechi era agăţat pe un copac în curte. Cuptorul
nează, că 6ăptămînal se
rect de la fierărie sau la
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era construit din cărămidă şi era prevăzut cu un coş. Pe deasupra Ca.Z'anului trecea un jgheab condus pînă la fintînă. Ustensilele care sînt descrise în această clădire sînt: 3 căzi mari pentru fierberea berii cu jgheab
de desuptul lor, 4 linguri cu coadă pentru scoaterea berii, 2 şiştare sub
ţeavă, 3 ciubere pentru transportatul berii şi 2 pîlnii. Mai sînt 180 de
butoaie pentru bea-e şi 9 butoaie mai mici pentru răcirea berii. De la
cazan şi pînă la căzi era condus un alt jgheab, care a fost acoperit cu
o tablă din lemn.
La capătul clădirilor era şi o pivniţă construită din bîrne de stejar
podită cu pietre mici în care se afla un jghealb mare din lemn de stejar
pentru aşezarro butoaielor în timpul fermentaţiei berii.
Alături de această clădire, în dkecţia coşului dinspre apă, era construită şi o casă pentru fiert ţuica (pâlinkafozo hciz). în această clădire
existau două cazane de fiert ţuică in stare bună, două căzi mari, căzi
mai mici pentru borhot şi o pilnie cu coadă mare.
1n curtea berăriei se mai aflau şi coteţe pentru porcii domeniali, care
se îngrăşau cu resturiae (rămase de la fabricarea berii şi a ţuicii. Era şi
un şopron pentru căruţa ţinută la dispoziţia berăriei.
Domeniul mai avea şi o moară de scîndură 1(filresz malom, mola
seu serra pro aisseribus scindendis) situată în posesiunea Gurani11, care
producea anual 700 de sdnduri {asseres). Pe baza menţiunilor făcute de
consoriere, la această moară se tăiau sdnduri din buşteni de diferite
grosimi. Dintr-un trunchi se putea obţine cel mult 4 bucăţi de scinduri.
Se subliniază că accesul in pădurile de unde se aduceau buştenii mai
groşi şi transportul acestor.a era extrem de dificil şi nu lipsit de pericole.
Scîndura de aa această moară se repar-tiza pentru •construirea şi repararea edificiilo~ domeniale din Beiuş, Vaşcău şi Oradea, iar o parte din
producţie se vindea la un preţ de ·18 dinari scîndur,a. Malurile apei, pe
cUTsul căreia era construită moara, au fost 'Întreţinute cu munca gratuită a supuşilor din Petrani şi Gurani.
Această moară era construită din bîrne susţinute de 8 stîlpi şi acoperită cu scîndură de brad. Avea o roată de ,apă prin'Să cu 3 cercuri de
f1er. Grindeiul acestei roţi era prevăzut cu ţevi din fier. O altă roată
dinţată avea grindeiul prins cu 4 cercuri şi la ca:pete cu două ţevi din
fier. Mai existau un ferăstrău, 2 juguri mobile de fier şi un car din
lemn {desz,ka hasit6) în care se aşezau buştenii. Pe Engă această instalaţie tehnică mai sînt menţionate cîteva uneilte trebuincioase, o lopatJ.
o pilă şi o Taş.pă pentTu ascuţirea ferestrăului.
Aceste cîteva intreprinderi industriale, care funcţionau la data conscrierii, au urmărit punerea în valoare a bogatelor resurse de materii
prime existente pe acest domeniu şi a'sociate cu folosirea forţei de muncă
gratuită a supuşilor, au contrilbuit la :realizarea unor venituri însemnate
în contextul economiei domeniului. Produse,le realizate acopereau în pri1

11

şurilor,

An a I le a, Documente medievale despre morile de scînduri din
în,-Biharea, Oradea, 1977, p. 141-156.
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mu; rînd nevoHc domeniului, <lar se promo\-a, chiar dacă pc o scară mult
mai redusă, valorificarea acestora în scopul obţinerii unor \-eniluri bă
nc~l i spre completarea celor încasate din alte surse de cîştig.
Pămînturilc

alodiale

în conscrierc sînl inrcgislrale pămînturi alodiale sau părnînturi socotite ca apaqinînd domeniului aproape în toate şpan.atele. Acestea se
compun în mare parte din părnînturi de arătură şi din fînaţe. Grădini
de ,Jegumc sau te1·cnul'i cu vii sînt foarte puţine. Grădini cu pomi fructi l'cri !-iau lh-ezi nici nu sînt pomenite.
Cel mai cornp~ict teren alodial, format din arătură şi finaţ, se .afila
în pn·dii. Acestea, puse în circuitul agrar prin defrL5ările şi desţeleni
I"ile cfe-ctuate în secolele anterioare, constituiau în exclusivitate rezen·ă
~docliaW. Prediile nu erau idesiinc1te pentru folosinţă urbarială -şi nu er.au
nici populate rra dc1ta conscrierii. Domeniul avea în total 13 predii, dintre care 12 erau situate in districtul Beliu şi unul în şpanatul lui Ioan
Ciune. Un număr de 3 predii, Belesinyest, Prodanest şi Prunişor, tot
din districtul Beliului, au fost ocupate de domeniul Ineului în timpul
riiscoalei lui Francisc Rakoczy al II...Jlea, care nu au putut fi rrecîş-tigate.
De asemenea, tot !în acelec1şi condiţii, o parte din prediul Holod a fost
luată în mod ·violent de locuitorii satelor Lupoaia şi Hodiş.
Din consc-riere rezultă, că ,oproape intreaga suprafaţă cultivabilă din
predii, se arenda şi nu se exercita deocamdată aici o economie proprie
a :--.tăpînului. Semnele organizării unei agricultmi proprii intensive încă
nu se întrevăd. Aceasta nu era nici posibilă, deoarece supuşii domeniului, cu €Xcepţia şpanatului Vaşcău, erau scutiţi de obligaţiile în muncă
în schimbul unor taxe de răscumpărare.
Repartizarea cantitativă a suprafeţelor de pămînt alodial din predii
şi Yenitul realizc1t din arendarea acestora în anul 1721 se prezintă în
felul următor:
Pămintul

Kr.

crt.

Districtul

Prediul

-1

1
q

-·
.,

.,.

2

Beliu

3

Bochia
Chişlaca

arabil în
cîble de
Pojon

Finaţul

4

5

40
12
14

20

(i.

Hekittya
Kclmidgy
Coroi
Bozi

7.

Şiad

7
13
18

li.
\).

J~ogoz
c.-11.:cca

4
45

4.
5.

11

în

cosaşi

Taxa
de

nrendă

6

6
8
9
5

12

12
16
21
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34
10
8
11

8
13
27
12

22
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1

2

3

Beiuş

4

5

10.

OJcca

GO

30

11.

Bandrasz6
Sipot

45

14

HoJod

12

281

12.
13.

la anul 1721

I

7

6

60

Au fost date în completare satului Crai\·a

40

70

O altă parte a fost ocupat{i. în mod violent ele
locuitorii din Lupoaia

1D3

275

Spanatul lui
loan Ciunc

şi Hodiş

Total

După cum se observă din. tabelul de mai 6US, întreaga supr;:ifaţă însuma 281 cîble de Pojon pămint arabi11 şi finaţ de 193 cosaşi. Păm'intul
arabil de 45 de cîble şi fînaţul de 14 cosaşi din prediile Bandr::isz6 .şi
Sipot, situate în apropierea satelor Ucuriş şi Craiva au fost cbte locuitorilor noi a?ezaţi ân Craiva, aceştia avînd prea puţin pămînt în hotarul satului lor. în conscriere însă nu se face nici o referire la condiţiile
în care aceste terenuri au fost date in folosinţă. Ele nu sînt înscrise în
rîndul acelor predii, care aduc un venit domeniului, făcîndu-se refetire
numai în contextul conscrierii satului Craiva. Faptul că la celel~1lte predii se indică în mod e:,rpres arendarea lor, ne face să credem că acestea
nu au fost arendate pentru o taxă, ci este o dovadă a înlesnirilor promovate de stăpînul feudal, la începutul refacerii economice a domeniului, faţă de popuqaţia nouă aşezată aici, tocmai pentru a putea atrrtge
, cîţi mai mulţi supuşi in ·sfera sa :de influenţă.
Celelalte predii se arendau anual pentru o taxă totală de 273 fl. şi
nona (dijma) din produse. Nona nu se menţionează la fiecare prediu in
parte, dar se sublînţelege că era în uz. Spre exemplu, la prediile Bochia
şi Chişlaca se arată că pămîntul arabi1l se obişnuieşte să se arendeze
pentru o taxă şi nona din produse. La Holod se specifică şi produsele
cultivate pe aceste terenuri. O parte din pămîntul arabil de o capacitc1te
de 12 cîble era însăunînţată cu griu, ovăz şi orz „conform raţiunilor decimale", iar alta cu porumb, după ·care provenea drept dijmă un coş de
porumb.
Se poate constata, că 'În aceste predii, .au o preponderenţă suprafeţele ar.abile, iar fînaţele ocupă loc secundm. Numai la Ho'1od şi RogC'lz
se înregistrează terenuri mai :mari de fînaţe. Cel mai întins prediu era
Olcea cu 60 de cîble de pămînt arabH şi fînaţ de 30 de cosaşi, care aducea domeniului un venit anual de 60 fl. După aşezarea lor geografică,
pTediile se arrătau concentrate 1n zona Heliului, desigur economic mai
avantajoasă decît partea sud-estică a domeniu1lui, unde nici nu prea se
'puteau forma pământuri alodiale de culturi întinse din cauza munţilor,
Alături de părmînturile alodiale din predii, au fost rupte suprafeţe
pentru nevoile domeniului şi din hotarul unor sate. în comparaţie cu pă1
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mînturile din predii, care integral au devenit constitutivul alodiului, realizîndu-se anual un venit însemnat din ele, pămînturri:e alodiale situate
in posesiuni, constituiau numai o mică parte din suprafaţu toto.lă a terenului cultivat din satele respective şi nu aveau o importanţă economică
mai deosebită. Aici încă nu a început răpirea pămînturilor ţărăneşti,
care să fie înglobate alodiului. Sîntem tocmai în perioada cînd ~e re::ilizează înzestrarea ţăranului cu pămînt şi nici de cum deposedarea acestuia. Din această cauză, la data conscrierii, au fost în.regi.strate o.lodii
numai în cîteva localităţi. Din totalul de 127 posesiuni sînt suprafeţe
a'1odiale în 14 sate şi in tîrgul Beiuş. Mai există un fînaţ domenic1l de
7 care în munţii Baişor, Poiana şi Pankova din şpanatul Vaşc-ău.
Cele mai multe sate, în care se găsesc alodii, fac parte din şpanatul
lui Ioan Ciune. Acestea sînt şi cantitativ cele mai mari. Sînt însă şpa
nate în care se află doar cite un lot mic pentru rezerva alodială. Alodiul
conturat în sate, la această dată, însumează 102 cîble de arătură şi cîteva
loturi la care nu se menţionează suprafaţa ,(Băiţa, Pocola), fînaţ de 29 de
cosaşi, la care se mai adaugă 4 grădini cu fin şi de z.arzavaturi. Numai în
tîrgul Beiuş, ca centrul domenial, exista un alodiu întins de 483 cîble
păanint arabil şi fosemnate suprafeţe cu fînaţ. Aici exista şi o vie alodială
de 3 săpăto;ri care nu aducea de cîţiva ani nici o recoltă.
Pămînturile alodiale din ,posesiuni în mare parte erau arendate în
aceleaşi condiţii ca şi prediile sau date pentru nevoile supuşilor fără nici
o taxă. Parte din ele se acordau în plata ofidatlilor domeniali. Conscrierea
ne indică doar în 2 cazuri folosirea alodiului pentru nece.sităţile domeniului. ln acest scop, in tîrgul Beiuş, se însămînţa un teren arabil cu porumb
pentru îngrăşarea porcilor domeniali. Aici era şi un fînaţ de circa 1O oare
de fin, iar altul de 7 care în munţii din jurul Va.şcăului, care s-au folosit
pentru nevoile domeniului, probabil pentru întreţinerea cailor domeniali
de la fierărie şi berărie şi ai celor existenţi la curtea domenială de la
Beiu.ş. Pentru plata oficia'1ilor au fost destinate terenuri domeniale în două
localităţi. La Vaşcău un fînaţ şi 2 grădini de zarzavaturi au fost folosite
de oficialii fierăriei, iar 'În comun cu şpanul din Vaşcău o păşune din
Vărzarrii de Sus şi Cîmp.
Din datele conscrierii rezultă că şi majoritatea a acestor alodii erau
arendate. La Sinmartin exista păJmînt arabil de o capucitate de 18 dble,
împărţit în două calcaturi, din care se arenda anual o calcatură pentru
taxa de 7 rl. şi nona, iar celălalt cîmp, timp de un an, se lăsa ogor. Mai
era aici şi un fînaţ de 7 cosaşi care se arenda cu 12 fl. Cea mai întinsă
suprafaţă de teren alodial exista în satul Şuncuiş, cu o capacitate de
35 de dble, de ,asemenea dispusă în două cakaturi, arendată cu 1.0 fl.
Aici era şi un intravilan pustiu corespunzător pentru ridicarea unei case
domeniale. Se aprecia de conscriptori oportunitatea construirii unui astfel
de edificiu întrucît administrarea terenului alodial reclama acest lucru.
In hotarul satului Pocola mai era un alodiu pe care a fost construită
biserica românilor. Pe timpul episcopului Augustin Benkovics, acesta se
însămînţa pentru nevoile domeniului, dar pe urmă a fost lăsat ilocuitorilor
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în schimbul unor taxe, aceştia neavînd teren propriu îndestulător. Se obiş
nua să se arendeze o suprafaţă de 10 cîble şi în hotarul satului Ioaniş,
pe lîngă un ,alt lot la care însă nu se menţionează condiţiile în care era
dat supuşilor. Probabil că aceleaşi înlesniri erau acordate şi în privinţa
acestui lot ca şi în cazul locuitorilor din Craiova. In satul Borz se menţionează în mod expres un cîmp numit „Dr mezeje" (Cîmpul domnului),
care era păscut mai înainte de oile domeniale şi pe urmă s-a lăsat fără
nici o taxă în folosinţa locuitorilor din Uileacu de Beiuş.
Din textul conscrierii nu am putut forma o imagine asupra înzestră
rii cu noi suprafeţe de terenuri a ţăTănimii, specific începutului secolului al XVIII-lea. Sînt consemnate aceste oîteva exemple incidentale, şi
acestea pentru că este vorba de terenuri rezervate alodiuilui, care cu rigurozitate au fost luate în evidenţă, oricît de mici să fi fost. Dar, cu siguranţă, întinsele terenuri agricole nepuse încă în circuit au fost defrişate
pe parcurs prin munca iobagilor şi alăturate :.sesiilor lor. In perioadele
următoare, în primul rînd, asupra acestor terenuri a fost cel mai u.cşor
să-şi revendice stăpînul dreptul lui şi să le înglobeze alodiului.
In acel~i timp, stăpînul feudal a procedat la ruperea unor suprafeţe din păimînturile ţărăneşti mai ales sesiile părăsite, pe care le îngloba în rezerva sa. La Cusuiw, o grădină (fînaţ) a unui iobag fugit, a
fost ocupată de domeniu şi se arenda cu 3 fl., iar la Băiţa un loc vîndut
mai ,înainte lui Iancuta Mihail pentru suma de 130 fl., a fost ocupat pe
urmă şi arendat de domeniu, deoarece acest supus a fugit.
In concluzie putem constata că pămîntul alodial pe domeniul Beiuşului la 1721 se afla în faza sa de refacere şi organizare. Se concentrează
în mod deosebit în predii, care erau rezervate în exclusivitate stăpînului
feudal. ln posesiuni, la data irespectivă, suprafeţe neînsemnate au ajuns
să fie a1lăturate alodiului. FăcînJd un pirocentaj rezultă, că din totalul pă
mîntului arabil înregistrat numai 40/o, iar din fînaţe 50/o reprezenta alodiu
feudal. Acest alodiu restrîns faţă de pămînturile urbariale sau ţărăneşti,
îşi găseşte explicaţia în primul rînd, în condiţiile geografice specifice
acestei zone muntoase şi deluroase a comitatului, care nu era atît de
propice pentru culturi mai întinse agricole şi totodată in faptul, că domeniul episcopesc afilîndu-se la începutul refacerii sale, încă nu promovează o economie agricolă proprie. Majoritatea terenurilor a1odiale s-au
arendat, iar o neînsemnată parte s-a folosit pentru neYoile domeniului
fiind cultivată prin munca gratuită a supuşilor.
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LISTA ABREVIERILOR

agri capaccs metretarum Possonicnsium - pămînt arabil în metrc:e de
Bratislava (Pojon)
a.d. - agri annuatim dividi - pămînt arabil care se împarte c1nual.
b. - boves - boi.
c. - cacalbi - cazane de fiert ţuică.
circ. - circiter - aproximativ.
d., den. - denarius - dinar.
c.-equi - cai.
fr.-f. - fratrcs et filii in uno panc existentes - fraţi şi fii existenţi într-o pîine.
fl. - florenus - florin.
hung. - hungar. - hungaricalcs - ungureşti.
lnq. - inquilinus - jeler.
lud. - iudex - jude.
iun. - iunior - tînăr.
m. - molae - mori.
nr. - numerus- număr
p. - prata falcaiorum. - fînaţ în cosaşi.
p.d. - prata annuatim dividi - fînaţ care se împarte anual.
R., Rel. - Relicta - văduva.
rh., rhen. - rhenenses - renani.
s. - setigeri - porci.
sen. - senior - bătrîn.
ses. - sesia - sesia.
v. - vaccae - vaci.
v.f. - vineae fossorum - vie în săpători.

1. a. -

2.
3.
4.
5,
li.
7.
8.
!J.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

https://biblioteca-digitala.ro

25

Conscrierea Domeniului

Beiuş

la anul 1721

:l77

CONSCRIPTIO

Universarum bonorum Belinyesiensium prout Districtus Belly et
Spanatus Vask6h .ad Episcopatum Varadiensem pertinentes, rfacultatum,
ac intradarum pecuniariarum annualium prout et circa aedificia dominJlia
existentium rerum utensÎ'lium et appertinentiarum allodialium, ad m::mdatum Suae Eminentiae Cardinalitiae Archi Episcopi Colocensis et Episcopi Varadiensis Domini Emerici e comitibus Csaky ( : Tit:) in Anna
1727 renovata, 1721 peracta
S:AANATUS VASKOH ET QUIDEM
Pos(scs)sio BARESD•
Nomina personarum subditi:

lud. Michael Ferencz
Georgius Ferencz
Ioannes Dragics
Ioanncs Ungur
Lucas Ho6
Ignat Thodan
Matthias Popa
Franciscus Pascul
Ignat Paduran
Popa Karacson
Koruj Karacson
Inq. Theodor Mocz
Inq. Bokta Medra
Ir--annes Fussa
Michael Boka
Summa:

1 fr-f., 1./4 ses., 7 a., 1 p., 2 b., 2 v., 2 e., 6 s.
1 fr-f., 1/4 ses., 7 a., 1 p., 3 v., 1 5.
2 fr-f., 1 ses., 5 a .. 2 p., 2 h., 2 v., 4 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 7 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 1 s.
1 fr-f., 1/3 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
4 fr-f., 1 ses., 16 a., 3 p., 4 b., J v., 2 e., 4 5.
2 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
1 fr-f., 1 ses., 12 a., 3 p., 4 b., 1 v., 6 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 5 a., 3 p., 2 b., 1 v., 2 s., 1 m.
1 fr-f., 1 ses., 12 a., 6 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
1 fr-f., 2 b., 1 v., 2 s.
1 fr-f., 1 v., 1 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 2 p., 2 b.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 1 p., 1 v., 2 s.
21 fr-f., 71/z ses., 106 a., 3,1 p., 28 b., 21 v., 9 e., 43 s., 1 m.

Pos(scs}sio haec praestat hebdomadatim juxta novam materialium repartitioncm ad ferrifodinam unum corbcm carbonum, constantem ex vikis antiqvis Belinycsiensi:bus nr. 36.
Ubi glandinum sit procreatio, solvit pro decima setigerorum hung. fl. lJ.
Praeterea lapidum trocham nr. 1/2.

•

Bărăşti.
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Pos(.ses)sio VASKOH"
Nomina personarum subditi:

lud. Ignat Kirilan
Sem. Petrus Czukra
Iun. Petrus Czukra
Pctrus Hanya
Daniel Hanya
Pulya Szava
Pctrus Pulya
Abraham Hanya
Michael Barucza
Nicolaus Kirilyan
Matthias Pulya
Georgius Pulyas
Ioannes Stefan
Ioannes Bilfc
Lucas Bennye
Ioannes Pulyas
lnq. Michael Ra,bb
Sen. Georgius Pulyas
Summa:

fr-f., 1 scs .. 12 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 4 s.
fr-f., 1 /2 ses., 10 a., 4 p., 2 v., 7 s.
fr-f., 1 ses., 14 a., 3 p., 4 b., 4 v., 1 e., 14 s., 1 m.
fr-f., 1 ses., 10 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s.
fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 s.
fr-f., 1 ses., 10 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 2 s.
fr-f., 1/2 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s., 1 c.
fr-L, 1 ses., 12 a., 3 p., 1 v., 1 e., 1 s.
fr-f., 1 ses., 14 a., 4 p., 4 b., 2 v., 4 s., 1 m.
fr-f., 1/2 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s., 1 c.
fr-f., 1 ses., 14 a., 2 p., 4 b., 2 v., 1 e., 2 s., 1 c.
fr-f., 1 ses, 18 a., 6 p., 4 b., 2 v., 2 e., 4 s., 1 m.
2 fr-f., 1 ses., 12 a., 3 p., 4 b., 1 v., 1 e .. 2 s.
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 s.
1 fr-f.
3 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 2 s.
28 fr-f., 14 ses., 171 a., 51 p., 46 b., 29 v., 13 e., 62 s., 3 e. 3 m.

2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2

.. ln pos(ses)sione hacce datur ferrifodina dominalis, cum suis aedificys et necesarys instrumentis, circa finem conscriptionis hujus specifice in inventario iru;ertis,
in qua cuditur hebdomadatim ex materialibus pagatim repartitis centenarys, undecim divendique solet simplicis ferri centenarius per hung. fl. 6. Hinc fabrorum solutione a singulo centenario provenientibus fl. 1 d. 33 defalcatis, cedunt dominio in
lucrum hungaricales fl. 4 d. 67.
Vomerum autem centenarius venditur a hung. fl. 9.
Ac<:edit praeterea ad expensas circa ferrifodinam hancce salarium officialis
angariatim hung. fl. 22 d. 10 et pretim pellium pro folibus et reliquis requisitis.
Administrat pos(ses)sio haec hebdomadatim ad necessitatem praefatae ferrifodinae
duos corbes carbonum. Lapidum vero trocham nr. 1.
In decimam setigerorum tali prout praeinsertum est, modo solvit hung. fl. 15.
Datur item in eadem pos(ses)sione educillum dominale exarendatum in florenis nr. 70.
Servatur ibidem piscator administrans annuatim pro dominio siccas trutas
plus minus circiter 200.
Educillum item crematorium exarendatum in rhen. fl. 12.
Pos(ses)sio SUST••
Nomina personarum subditi:

lud. David Klepcsa
Simeon Iovan
Bogdan Iovan
Zaha Tivodor
Kricsiza Illisze
Nyegrita Iovan
Rusz Iovan
Bajko Opra
Ladar Peter
Inq. Nyera Peter

4 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 2 p.,
2 fr-f., 1/4 ses., 8 a., 3 p.,
3 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 3 p.,
1 fr-f., 1/4 ses., 4 a., 3 p.,
2 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 2 p.,
1 fr-f., 1/4 ses., 4 a., 1 p.,
1 fr-f., 1/4 ses., 8 a., 1 p.,
1 fr-f., 1/4 ses., 4 a., 2 p.,
1 fr-f., 1/4 ses., 4 a., 2 p.,
1 fr-f., 2 b., 1 v., 2 s.

1 v., 2 e.,
4 b., 3 v.,
4 b., 3 v.,
2 v., 1 s.,
1 e., 2 s.
2 b., 1 e.,
2 b., 2 v.,
1 b., 1 e.,
2 b., 1 v.,

• Vaşcău .
.. Şuştiu.
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Laza Peter
Bogdan Miklos
Many !avan
Ferencz Iovan
Boka Mihaly
Sustyan Gabor
Thoma Kozma
Gyurga Ia.nas
Paduran Mihaly
Sandor lovim
lnq. Sztan Tepricsan
Inq. Burzas Flora
Kilik Mihaly
Kicsira Mihaly
Summa:
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1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1

fr-f., 1/4 ses., 5 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e .. 3 s., 1 c.
fr-f., 1/4 ses., 6 a., 3 p., 4 b., 2 v., 4 s.
fr-f., 1/4 ses., 6 a., 3 p., 4 b., 2 V., 1 e., 3 s .. 1 c.
fr-f., 1/2 ses.,12 a., 4 p., 4 b., 2 v., 4 s., 1 m.
fr-f., 1/4 ses., 12 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s., 1 c.
fr-f., 1/2 ses., 12 a., 4 p., 4 b., 4 v., 1 e„ 6 s.
fr-f., 1/4 ses., 5 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
fr-f., 1/4 ses., 9 a., 3 p., 4 b., 3 v., 3 s.
fr-f., 1/4 ses., 16 a., 1 p., 4 b., 2 v., 2 e., 3 s.
fr-f., 1/2 ses., 5 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 1 s.
fr-f.
fr-f.
1 fr-f., 1/4 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
3 fr-f., 1/4 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 e., 4 s.
38 fr-f., 6 ½ ses., 149 a., 48 p., 52 b., 35 v., 20 e., 71 s., 6 c.,
1 m.

Pos(ses)sio haec administrat singulis septimanis duos corbes carbonum.
Pro decima setigerorum una cum pecunia cespitalitatis plus minus solvit hung.
fl. 24.
Item lapidum administrat trocham nr. 1.
Pos(ses)sio LEHECSENY*
Nomina personarum subditi:

lud. Petrus Matk6
Matko Iovan
Guga Iovăn
Guga Tamas
Kriszta. Ursz
Matko Ursz
Oancsa Mihaly
Oancs:a Ignat
Endri Flora
Endri Onucz
Endri Mathei
Sisa Iovăn
Floraluy Ignat
Cson.ka Togyer
Endri Toma
Borza Toma
Duma Ignat
lgnucz:a Istvăny
Inq. Palk6 Petrucz
Inq. Matth. Flora
Summa:

1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 2 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 1 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s., 1 c.
2 fr-f., 1 ses., 10 a., 6 p., 4 b., 2 v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 5 p., 2 b., 1 v.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b .. 2 v.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2• b., 2 v., 4 s.
1 fr-f., 1/4 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s.
1 fr-f., 1/4 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 2 v., 6 s.
1 fr-f., 1/4 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e.
1 fr-f., 1/4 ses., 1 a., 1 p., 1 b.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
1 fr-f., 1(,2 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 2 v.
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 2 p., 1 b.
1 fr-f.
1 fr-f.
22 fr-f., 8 ses., 111 a., 46 p., 36 b., 29 v., 9 e., 39 s., 1 c.

Administrat pro necessitate ferrifodinae hebdomidatim duos corbes carbonum.
Pro decima setigerorum solvit hungar. fl. 25.
Pos(ses)sio ALSO VARZAR„
Nomina personarum subditi:

lud. Petrus Dullo
Duma Mattyas

1 fr-f., 1/(}. ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
fr-f., V.2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., I v., 1 e .. 3 s.

~

• Leheceni .
.. Vărzarii de Jos.
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Csep Gabor
Csep Janos
Miklya Gabor
Miklya Ia.nas
Sztancs6 Gyărgy
Lup Peter
Path Ia.nas
Path Gabor
Gavra I6nucz
Gavra Miklos
Ursza Th6dor
Inq. Lup Dcmetcr
Inq. Miklya M6zn
Csep Gyărgy
Summa:

28

3 fr-f., 1./3 scs., 8 a., 3 p., 4 b., 2 v., 10 s.
2 fr-f., 1/3 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 c., 4 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 4 b., 3 v., 1 c., 6 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 3 v., 1 c., 4 s.
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 5 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 2 p., 2 b., 2 s.
2 fr-f., 1/4 ses., G a., 2 p., 4 b., 4 v., 2 c., 2 s.
2 fr-f., 1/4 ses., 3 a., 1 p., 2 v., 1 e., 1 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 1 v., 3 c.
1 fr-f. 1/4 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e.
1 fr-f., 1 scs., 10 a., 4 p., 3 b., 2 v., 1 c., 6 s.
1 fr-f.
1 fr-f., 2 V.
2 fr-f., 1 ses., 12 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s.
24 fr-f., 7½ ses., 94 a., 38 p., 33 b., 26 v., 13 C'., 50 s.

Praestat ad ferrifodinam unum corbem carbonum hebdomadatim.
Pro decima stigcror(um) solvit hungaricales fl. 13.
Lapidum item trocham nr. 1/:!.

Pos(scs)sio FELSEO VARZAR, cum KIMP*
Nomina personarum subditi:

lud. Popa Gyorgy
Hangas Pascul
Onicza Tamas
Inq. Onicza Mihaly
Inq. Vlajk Iovan
Hancza Iovan
Csura Illycs
Csura Bann
Thoma Peter
Furgya Iovan
Musar Jovan
Renglc Flora
Mattyucz Gyorgy
Inq. Csura Karacson
Csura Th6gyer
Krecz Endri
Moss Mikl6s
Belestye Gyorgy
Mikle Groza
Summa:

fr-f.. 1 SC'S., 12 a., 2 p., 2 b., 3 v., 1 e., G s.
fr-f., 1 scs., 20 a., 3 p., 4 b., 2 v., 2 e., G s., 1 c.
fr-f., 1 ses., 12 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 c., 1 s.
fr-f., 1/4 ses., 3 a., 1 p.
1 fr-f., 1,'3 ses., 2 a., 3 p., 1 v.
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 c., 4 s.
3 fr-f., 1 ses., 12 a., 10 p., 4 b., 4 v., 1 e., 3 s.
3 fr-f., 1 ses., 12 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
2 fr-f., 1/3 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 2 v.
2 fr-f., 1 ses., 12 a., 5 p., 2 b., 2 v., 1 e.
1 fr-f., 1 ses., 7 a., 4 p., 4 b., 2 v., 1 e., 5 s., 1 c.
1 fr-f., 1/2 ses., 5 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
1 fr-f., 1/2 scs., 3 a., 3 p., 3 b., 1 v., 2 s.
1 fr-f., 1 v.
1 fr-f., 1 /2 ses .. 6 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 c.
1 fr-f., 1 ses., 12 a., 6 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 3 v., 1 e., 4 s.
2 fr-f., 1½ ses., 13 a., 7 p., 5 b., 3 v., 1 e., 5 s.
1 fr-f., 1/3 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 s.
34 fr-f., 14 ses., 153 a., 69 p., 42 b., 35 v., 14 e., 47 s., 2 c.
2
5,
2
1

Pos(ses)sio Fe1s6 Varzar administrat ad ferrifodinam hebdornadatim duos corbcs. carbonum. Lapidum vero trochas nr. 1.
Kimp vero lapidum trochas nr. 4½.
Utraque pro decima setigerorum hungar. fl. 26.
In teritorio pos(ses)sionis Kimp datur certus campus ad fcrrifodinam dorninalem spectans, quem officialis seu spanus pro necessitate et pascuis eqvorurn suorum
ex dispositione domi{norum) officialium ab antiquo usuat.
•

Vărzarii

de Jos,

împreună

cu Cimp.

https://biblioteca-digitala.ro

Conscrierea Domeniului

Beiuş

la anul 1721

381

'.:>o,; (s~s)sio KERPENYET"
,Vomina personarum subditi:

!ud. Goorgius Farkas
5ip;-i_ Peter
Mikly~:. Ianos
Patr-:iny Danilla
Patr:.in I6nucz
Balas Gyorgy
Laszlo Iovan
Patr[m Togycr
Totoran T6gyer
Ho-csC!- Flora
Ivancc;a Ilisia
Boly.ik Iovan
Tippa Iovan
Fortyon Daniel
Moncza Miklos
Fortrm Abraham
Ianc.,. Petei·
Iancs Mihâly
Inq. Popa Karâcsony
Forton Gyurka
Fot·ton Gabor
Summa:

1 fr-f., 1 scs., 13 a., 2 p., 2 b., 1 e., 3 s.
2 Ir-f., 1 scs., 12 a., 2 p .. :1 b., 3 v .. 1 e., G s.
2 fr-f., 1 scs., 8 a., 2 p., 2 b., 1 e., 2 s.
Q fr-f., 1/2 scs., 6 a., 4 p., 4 b., 2 v., 2 c.
1 fr-f., 1/2 scs., 3 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 c.
1 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 1 \'., 1 e., 5 s .. 1 c.
1 fr-f., 1/3 scs., 4 a., 1 p .. 2, b., 2 v., 1 e .. 1 s.
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 4 b., 2 v., 1 e., 7 s.
3 fr-f., 1 scs., 12 a., 2 p., 4 b., 4 v., 1 e., 3 s.
2 fr-f., 1 ses., 12 a., 3 p., 2 b., 2 \·., 1 e.
3 fr-f., 1 ses., 16 a., 3 p., 3 b., 5 , •. , 1 e., 2 s., 1 c.
3 fr-f., 1 ses., 1G a., 3 p., 4 b., 4 ,·., 1 e.
2 fr-f., 1 scs., 12 a., 1 p., 2 b., 2 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 2 p., 4 b., 1 ,·., 1 e., 3 s.
3 fr-f., 1 ses., 12 a., 2 p .. 2 b., 2 v.
1 fr-f., 1 ses., 12 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s., 1 c.
1 fr-f., 1/3 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., G s.
2 fr-f., 1/2 ses., 11 a., 4 p., 4 b., 4 v., 2 e., 10 s., 1 m.
1 fr-f.
1 fr-f., 1/2 scs., 12 a., 1 p., 2 b., 2 ,·., 3 s.
1 fr-f., 1/3 ses., 4 a., 1 p., 1 v., 1 s.
37 fr-f., 15 scs., 193 a., 45 p., 53 b., 41 v., 18 c., 58 s., 3 c., 1 m.

Pos(ses)sio haec praestat ad ferridodinam singulis septimanis duos corbes carbonum. Lapidum vero trocham nr.1.
Pro decima setigcrorum solvit hungar. fl. 14.
Pos(ses)sio POJANA„
Nomina personarum subditi:

lud. Gcorgius Iercmias
Ieremia Iovân
Farka Peter
Kliszko Peter
Opra Mihâly
Lukacs Flora
Sztancs Gyărgy
Nyegro Paul
Csorai Ignat
M..aC1J Ignat
Balacson Nycksc
Inq. Bartos Gyărgy
Summa:

2
2
1
3

fr-f., 1 ses., 4 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s.
fr-f., 1 ses., 4 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 c., 2 s.
fr-f., 1/2 ses., 2 a., 3 p., 2 v., 1 e.
fr-f., 1 ses., 5 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s., 1 m.
Q fr-f., 1/2 ses., 2 a., 2 p., 2 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
2 fr-f., 1 /2 ses., 2 a., 2 p., 1 v., 1 e.
1 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 3 p.
2 fr-f., 1 ses., 5 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 2 p., 1 v., 1 e., 3 s.
2 fr-f., 1/4 ses., 1 a,., 1 p., 1 v., 1 e., 1 s.
1 fr-f., 1/4 ses., 1 a., 1 p., 1 v.
22 fr-f., 711z ses., 32 a., 32 p., 10 b., 13 v., 9 e., 20 s., 1 m.

Administrat pos(scs)sio ha€c ad ferrifodinam lapidum trochas nr. 9.
Pro decima sctigerorum solvit plus minus hungar. fi. 20.
Hic quoque datur aqua seu rivulus, in quo trutae capiuntur, piscator pos(ses)sionis hujus administrans annuatim plus minus siccas trutas nr. 100.
" Cărpinet.
" Poiana.
https://biblioteca-digitala.ro
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Pos{ses)sio SZILISTYE•
Nomina personarum subditi:

lud. Burszas Peter
Krecz Iovan
Oprissa Illyes
Petrucz Karacson
Hegyi Flora
Boja Mihaly
Krecz Simeon
Boia Togyer
Mada Mihaly
Triffan Iovan
lnq. Brath Pelrucz
Inq. Tulya Mihaly
Gsugye Iovan
Kocsometyi Iovan
Inq. Veszeli Muczul
Inq. Purlya Mikl6s
Summa:

2 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,
,1 fr-f.,
1 fr-f.,

1 ses., 10 a., 4 p., 4 b., 2 v., 1 e., 6 s.
1/2 ses., 7 a., 5 p., 4 b., 2 v., 1 e., 1 s.
1/3 ses., 6 a., 5 p., 1 v., 1 e.
1/2 ses., 2 a., 3, p., 2 b., 1 v., 3 s.
1/2 ses., 4 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
1/4 ses., 4 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 2 s.
1/2 ses., 6 a., 4 p., 4 b., 3 v., 6 s., 1 c., 1 m.
1/2 ses., 6 a., 6 p., 4 b., 2 v.
1/4 ses., 3 a., 2 b.
1/2 ses., 3 a., 2 p., 1 v.

1 fr-L
1 fr-f., 1 v.

1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 4 p., 2 b., 1 v., 2 s.
1 fr-f., 1 /3 ses., 2 a., 3 p., 2 v., 1 s., 1 c.
1 fr-f., 2 b., 1 v.
1 fr-f.
21 fr-f., 4 ses., 17 a., 56 p., 26 b., 21 v., 5 e., 25 s., 2 c., 1 m.

Po{ses)sio haec administrat singulis septimanis unum corbem carbonurn ad
ferrifodinam.
Pro decima setigerorum ubi glando procreator solvit circiter hung. fl. 23.

Pos{ses)sio KOLESTD'"
Nomina personarum subditi:

lud. Moss Illia
Moss Iovan
Monye Lup
Adam Ignat
Sziics Onucz
Boska Deliman
Sziics Iovan
Csiba Nyikor?.
Deliman Triff
Inq. Monye Mikl6s
Summa:

3 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5
3 fr-f., 1 ses., 12 a., 6 p., 4 b., 3 v., 2 e„
2 fr-f., 1 ses., 5 a., 2 p., 4 b., 2 v., 2 e., 1
1 fr-f., 1 ses., 12 a., 3 p., 4 b., 1 e., 5 s.
2 fr-f., 1 ses., 7 a., 5 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v .. 1 e.
2 fr-f., 1 ses., 5 a., 4 p., 2 b., 3 v., 1 e., 1
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 c.
1 fr-f., 1 ses., 5 a., 3 p., 1 v., 3 s.
1 fr-f., 2 b., 1 v.

s.
12 s., 1 c.

s.
s.
s.

17 fr-f., 9 ses., 66 a., 32 p., 24 b., 17 v., 10 e., 33 s., 1 c.

Praestat hebdomadatim ad ferrifodinam lapidum troohas nr. 10.
Pro decima setigerorum solvit circiter fl. 18.
Pos(ses)sio BRIHENY•••
Nomina personarum subditi:
lud. Hanis Illia
Th6ma Iovan
Moss Thodor
Laszl6 Iovan
Hanczak Mihaly
Hanczak Nyikor
Hancs Mihaly
Szime Martony
• Sălişte de
~• Caleşti.
00
• Brihenl.

2 fr-f., 1/2 ses., 10 a., 6 p., 4 b., 4 v., 1 e., 8 s.
1 fr-f., 1/4 ses., 1 a., 2 p., 1 b., 2 v., 1 e.
1 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 3 p., 3 b., 2 v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1/4 ses., ,2 a., 2 p., 2 v., 1 s.
1 fr-f., 1/2, ses., 3 a., 6 p., 2 b., 5 v., 1 e., 3 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 6 p., 2 b., 4 v., 1 e., 2 s., 1 c.
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 6 p., 2 b., 4 v., 1 e., 5 s., 1 m.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 2 p., 2 v.
Vaşcău.
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Skrofân Togyer
ffank6 Mihaly
3uia Thoma
[nq. Dan Lata
Summa:

1 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 5 p.,
2 fr-f., 1 ses., 3 a., 5 p., 3
1 fr-f., 1/2 ses., 2 a, 4 p.,
1 fr-f., 1 v., 1 e.
15 fr-f., 5 1/2 ses., 35 a.,
1 m.

383

4 b., 4 v., 1 e., 4 s.
b., 3 v., 1 e.
4 b., 3 v., 1 e., 6 s.
47 p., 25 b., 36 v., 10 e., 33 s., 1 c.,

Pos(ses)sio haec praestat ad ferrifodinam lapidum trochas nr. 8.
Pro decima setigerorum solvit hungar. fl. 13.
Hic quoque datur piscator, administrans pro dominio siccas trutas circiter
nr. 100.
Adhaec da tur hic alia ferrifodina propriis incolarum expensis et fatigys extructa,
a qua in recognitionem juris dominalis solvere consueverunt proventum annualium
et importantiarum partem decimam, quae decima nuncupatur, constituentem plus
minus annuatim rhen. fl. 80.
Pos(ses}sio HATAR•
Nomina personarum subditi:

lud. Petrus Hataran
Gsugye Togyer
Szava Mihaly
Gyurko Mihaly
Gyurko Gyorgy
Gyurko Petrucz
Balint Peter
Kocza Gyurka
Percsa Ieremia
K otoran Togyer
Klepcsa Gavrilla
lnq. Klepcsa Philep
Inq. Klepcsa Iovan
Tărok Ferencz
Summa:

1 fr-f., 1/2 ses., 10 a., 4 p., 2 b., 3 v., 1 e., 10 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 1 p., 2 b .. 2 v., 6 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 3 v., 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 10 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 4 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 4 b., 4 v., 1 e., 11 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 1 p., 4 b., 3 v., 6 s.
3 fr-f., 1 ses., 12 a., 3 p., 4 b., 3 v., 1 e., 6 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 10 a., 3 b., 3 v., 1 c., 6 s.
1 fr-f., 1/3 ses., 3 a, 2 b., 1 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 10 a., 2 p., 2 b., 4 v., 1 e., 11 s.
1 fr-f., 2 b., 2 v., 8 s.
1 fr-f., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
manumissus: 1/4 ses., 16 a., 4 p., 2 b., 4 v., 11 s.
15 fr-f., 7 1/2 ses., 99 a., 23 p., 35 b., 34 v., 7 e., 95 s.

Pos(ses}sio haec administrat hebdomadatim ad ferrifodinam unum corbem carbonum. Lapidum praeterea trocham 1/2.
In decimam setigerorum solvit hungar. fl. 24.
Pos(ses)sio KALUGYER*•
Nomina personarum subditi:

Jud. Român Flora
Zdrinka Philemon
Marta Gavrilla
Marta Mihaly
Tokan ·Peter
Klop Mikl6s
Klop Gyorgy
Roman Iovân
Palya Flora
Mere-se Ignat
Mercse Marian
Kosirlya Tamas
Brinda Mihâly
• Hotărel.
•• Ponoarele

1 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,

1/2 ses.,
1/2 ses.,
1/2 ses.,
l/12 ses.,
1/4 ses.,
1/2 ses.,
1/2 ses.,
1/4! ses.,
1/4 ses.,
1/4 ses.,
1/4 ses.,
1/2 ses.,
1,/2 ses.,

4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
11 a., 6 p., 2 b., 1 v., 1 e., 6 s.
10 a., 4 p., 4 b., 3 v., 8 s.
10 a., 6 p., 4 b., 3 v., 1 e., 10 s.
6 a., 3 p., 1 v., 1 s.
9 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 2 s.
2 b., 1 v., 2 s., 1 c.
4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 1 s.
4 a., 3 p., 2 :b., 2 v., 1 e., 3 s.
5 a.,. 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
3 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 e., 6 s.
12 a., 6 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s.
,10 a., 6 p., ,z b., 2 v., 11 e., 6 s., 1 c.

(Călugări).
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1 fr-f., l, 14 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 c-., 1 s.
Serb Illia
BogyJ. Lup
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
Szi rn Szemedrc
2 fr-f., 1 /2 ses., 11 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 c., 6 s.
Szim Luka
1 fr-f., 1/4 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 c., 2 s.
Inq. Dusan Iovan
1 fr-f., 1/4 ses., 4 a .. 2 p., 2 b., 1 v., 1 c., 2 s.
1 fr-f., 2 b., 4 v .. 1 e.
Inq. Kumher Illia
1 fr-f., 2 v., 1 e.
Inq. Moczka Pascul
Inq. Hig6 Mark
1 fr-f., 1 e.
lnq. Erdilan l\Iihucza
1 fr-f., 1 V., 1 S.
Summa: 28 fr-f., 6 1/2 scs., 129 a., 65 p., 40 b., 33 , •. , 18 e„ 58 s., 2 c.
Subministrat hic locus ad nccessitatem ferrifodinac lapidum trochas nr. lG.
Pro .~ccima setigerorum solvit tempore glandinum hung. fl. 38.
In sylvis pos(scs)sionis hujus dantur lapides pro coqucnda calce utiles et apli
si ci,'.x conficcretur et divendi posset ex indc etiam certus proventus pro dominio
spcr-,ri posset, sed quia valachi ecclesias suas ex ligno cxtruere consuevcrunt pro
;:sJ,_,,,;, tanto minus pro gazulis suis nullam habcrcnt calcis neccssitatem in vanum
ex1Y'!l.Sae d solutio laboratorum effunderentur.

Pos(,C's)sio SZOHODOL*
Nomina personarum subditi:

lud. Bogya Janos
Stolya Miklos
Toma Mattyas
Mancs Ignat
Miklya Peter
Czigany Togycr
Czigany Gyorgy
Czigăny Flora
Nyika lovan
Gavrilla Togyer
Mane ... Pask
Berta Luka
Hogy Vaszil
Hogy Marian
Gaspar Balas
Bogya Iovan
Bala.'> T6gyer
Balas Miere
Inq. Math Gyărgy
Inq. Bara Gyărgy
Inq. Philip Ieremia
lnq. Czurla Iovan
Summa:

2 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s.
2 fr-f., 1/4 ses., 5 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 4 p., 2 b., 3 v., 1 e., 4 s.
2 fr-f., 1/3 ses., 4 a., 6 p., 2 v., 1 e., 4 s.
3 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 6 p., 4 b., 2 v., 1 e., 10 s.
1 fr-f., 1/3 ses .., 4 a., 3 p., 2 ib., 3 v., 1 e., 5 s.
3 fr-f., 1/3 ses., 5 a., 6 p., 4 b., 1 e., 3 s.
1 fr-f., 1/3 ses., 3 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s.
3 fr-f., 1/3 ses., 3 a., 4 p., 2 s.
2 fr-f., 1/3 ses., 4 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 c., 4 s.
1 fr-f., 1/4 ses., 3 a .. 4 p., 2 b., 2 v., 4 s., 1 m.
a. fr-f., 1 ses., 6 a., 6 p., 4 b., 2 v., 'l e., 5 s.
2 fr-f., 1/3 ses., 4 a., 4 p., 4 b., 3 v., 1 e., 4 s.
3 fr-f., 1/3 ses., 4 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
4 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 4 p., 4 b., 3 v., 1 e., 8 s.
2 fr-f., 1/4 ses., 3 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
1 fr-f., 1/4 ses., 2 a., 2 p., 2 b., 2 e., 4 s.
2 fr-f., 1/4 ses., 2 a., 2 p., 1 b., 2 v., 1 e., 3 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 2 p., 1 v., 1 e.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 8 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 2 p., 1 v., 1 e.
1 fr-f., 1/4 ses., 2 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e.
40 fr-f., 7 l/2 ses., 79 a., 82 p., 45 b., 37 v., 21 e., 97 s., 1 m.
1

Pos(scs)sio haec administrat in singulis hebdomadis lapidum trochas nr. 18 1/2.
Pro decima setigerorum solvit hung. fl. 35.
Pos(ses) LUNKA cum URSESTD'•
Nomina personarum subditi:

lud. Hcrla Lup
Spanus Petrus Porff
Ignat Iovan
• Sohodol.
.. Lunca (Lunca -

2 fr-f., l /2 ses., 10 a., 2 p., 2 b., 3 v., 1 e., 3 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 12 a., 6 p., 6 b., 4 v., 4 e., 4 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 12 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.

Urseşti).
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~odo Iovân
:zarak Illiszia
~odo Peter
loka Triff
Cotor Flora
;zakul Iovân
>zakul Miklos
~zikul Ştefan
:iorog Iovan
)na Gyorgy
,endrucz Nyikora
.\.1:ercse Miklos
3ara Togyer
{odo Ignat
Porff Mihâly
3zarak Peter
[nq. Herpe Mihâly
Inq. Kudo Demcter
Sandra Gyorgy
Krecz Lup
Marian Sandor
Kotor Gyorgy
Inq. Erdilan Peter
Summa:

385

2
1
2
2
2
1

fr-f., 1/2 scs., 10 a., 2 p., 4 b., 3 v., 5 s.
fr-f., 1/4 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 3 v., 2 s.
fr-f., 1/2 ses., 8 a., 2 p., 4 b., 2 v., 1 e., G s.
fr-f., 1/2 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 s.
fr-f., 1 scs., 12 a., 4 p., 1 b., 1 v., 4 s.
fr-f., 1/J ses., 2 a., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 6 v., 1 c., G s.
1 fr-f., 1/4 ses., 2 a., 1 p., 1 v.
1 fr-f., 1/4 scs., 2 a., 1 p., 2 b., 2 v., 2 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 2 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 6 s .
1 fr-f., 1/3 ses .. 2 a., 1 p., 2 b., 2 v., 4 s.
4 fr-f., 1 ses., 11 a., 3 p., 4 b., 4 v., 2 e., G s., 1 c.
1 fr-f., 1/2 ses., 7 a., 2 p., 2 b., 3 v., 1 c., 4 s., 1 c.
2 fr-f., 1/2 ses., 7 a., 2 p., 2 b., 1 v., 3 s., 1 m.
1 fr-f., 1/4 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 3 v., 3 s.
1 fr-f., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
1 fr-f., 1 v.
1 fr-f., 1/2 scs., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 6 s.
2 fr-f., 1 ses., 10 a., 10 p., 1 e., 1 c.
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 3 v., 1 c., 6 s.
1 fr-f., 2 b., 2 v., 1 e., 2 s.
39 fr-f., 11 scs., 115 a., 50 p., 58 b., 54 v., 18 e., 89 s., 3 c., 1 m.

Pos(ses)sio haec administrat singulis septimanis lapidum trochas Nr. 1, carbonum vero corbes Nr. 2.
Pro decima setigerorum solvit tempore glandinum hung. fl. 26.
1
Datur praeterea hic certus fundus desaertus per dominium occupatus, cujus
appcrtinentiae annuatim exarendantur in rhenesibus fl. M•.
Ursest praeterea administrat lapidum trochas nr. 2 1/2.
Praementionatus fundus habet terN.S arabiles pro Possoniensibus cubulis circiter 9. Foenetum falcatorum circiter 2.
Pos (ses) sio SERBEST cum FOL YTESTD*
Nomina personarum subditi:

lud. Barta Iovân
Flora Mark
Folca Miluily
Mihăly Iovân
Folta Nicola
Barbucz Gyorgy
Rotuna Iovan
Rotuna Stefan
Koszta Ieremia
Moczes Gavril
Borza Mihaly
Pugna Flora
Pugna Avram
Dancs Iovan
Dancs Ursz
Dancs Avram
Nyika Ionucz
Dancs Flora
Krics Ionucz
•
25 -

Sîrbeşti (Sirbeşti

Crisia -

3
1
2
1
3
2
2
1

fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
cu

1 ses., 15 a., 4 p., 4 b., 3 v., 1 c .. 8 s.
1/!2 ses., 7 a., 1 p., 4. b., 2 v., 1 e., 6 s.
1/2 ses., 5 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s., 1 c.
1/2 ses., 5 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 P., 2 s.
1/2 ses., 6 a., 1 p., 1 v.f., 4 b., Q v., 1 s.
1/2 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., :J s., 1 c.
1/2 ses., 9 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 s., 1 c.
1/2 ses., 7 a., 2 p., 2 ib., 2 s.
1 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 2 v., 3 s., 1 c.
1/2 ses., 7 a., 1 p., 2 b., 2 v., 2 s.
1/2 ses., 7 a, 1 p., 1 v., 1 s.
1/2 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
1/2 ses., 5 a., 2 p., 1 v., 1 e., 1 s.
1/2 ses., 8 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 2 s., 1 c.
1/2 ses., 8 a., 4 p., 4 b., 4 v., 2 e., 5 s., 1 c.
1/2 ses., 5 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
1/{}. ses., 4 a., 2 p., 2 b.
1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 2 s.
1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 4 s.

Folteşti).

1980

https://biblioteca-digitala.ro

386

Ana nea, Gheorghe Mudura, Veronica Covaci

:Dancs Delimnn

34

1 fr-f .. 1/2 scs., 4 n., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s.
Summa: 3~ fr-f., 12 ses., 128 a., 41 p., 1 v.f., 44 b., 33 v., 12 e., 57 s., 6 c.

Pos(scs)sio haec administrat ad ferrifodinam duos corbes carbonum. Praeterca
lapidum trocham nr. 1.
Pro decima setigerorum plus minus solvit hungar. fl. 30.
Pos{ses)sio KRICSOW
Nomina personarum subditi:

lud. Dobra Lup
Kondre Iovan
!)u:11d r.Iihaly
B<1las Karacsony
Balas Mikl6s
Tomsa Danila
Groza Nyikola
Bogdan Iovan
Bacs Peter
Thoma Peter
Petrucz Pascul
Philip Marian
N emes Martony
Szojka Mihaly
Koszta Onucz
Baba Mihaly
Dobra Iuon
Summa:

1
2
1
1
1
1

fr-f., 1/2 ses.,
fr-f., 1 ses., 4
fr-f., 1/2 ses.,
fr-f., 1/3 ses.,
fr-f., 1/4 ses.,
fr-f., 1 ses., 4
2 fr-f., 1 ses., 3
2 fr-f., 1 ses., 7
2 fr-f., 1 ses., 4
1 fr-f., 1/2 ses.,
3 fr-f., 1/2 ses.,
1 fr-f., 1/4 ses.,
1 fr-f., lf2 ses.,
4 fr-f., 1/2 ses.,
1 fr-f., 1/2 ses.,
1 fr-f., 1/2 ses.,
1 fr-f., 1/4 ses.,
26 fr-f., 11 ses.,

3 a.,
a., 2
3 a.,
2 a.,
1 a.,
a., 3
a., 3
a., 3
a., 4
4 a.,
4 a.,

3 p., 3 v., 1 c„ 2 s.
p., 2 b., 2 v„ 2 e., 7 s.
3 p., 3 b., 3 v., 10 s., 1 c.
2 p., 2 b., 1 v.
I p„ 2 v., 1 e.
p., 2 b., 1 v., 1 e.
p., 2 b., 2 v., 1 e., 1 s.
p., 2 b., 3 v.
p., 3 b .. 3 v .. 1 e.
2 p., 2 b., 1 v., 1 e.
4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
2 a., 2 p., 2 b., 1 v.
8 a., 10 p., 4 b., 3 v„ 1 e., 5 s.
8 a., 5 p., 2 b., 3 v., 7 s.
2 a., 3 p., 1 v.
3 <1., 3 p., 1 v., 1 e.
1 a., 1 p., 1 v., 1 s.
63 a., 54 p., 28 b., 33 v., 11 e., 36 s., 1 c.

Pos{ses}sio ho.ec praestare consuevit hebdomadatim lapidum trochas 17 1/2.
Pro decima setigerorum solvit ubi glandines dantur hung. fl. 30.

Extractus summarius spanatus eiusdem
Nomina
Locorum

21
7 1/2
28 14
37
61/2
22
8
24 . 7 1/2
34 14
37 15
7 1/2
22
21
4
9
17
15
5 1/2
15 . 7 1/2
28
6 1/2
40
7 1/2
38 11
32 12
26 11

Barcsesd
Vaskoh
Susty
Lehecseny
Also Varzar
F. Varzar
Kerpenyet
Pojana
Szilistye
Kolyestd
Briheny
Hatar
Kalugyer
Szohodol
Lonka
Serbestd
Kricsor
Summa

•

1459

106
171
149
111
94
153
193
32
17
66
35
99
129
79
115
128
63

31
51
42
46
35
69
45
32
56
32
47
23
65
82
50
41
54

1154 11 740 1807

-

-

-

-

-

1

-

28
46
52
36
33
42
53

21
29
35
29
26
35
41
13
21
17
36
34
33
37
54
33
33

10

26
24
25
35
40
45
58
44
28

1

9
13
20
9
13
14
18
9

5
10
10

7
18
21
18

12
11

43
62
71
39
50
47
58
20
25
33
33
95
58
97
89
57
36

-

3
6
1

-

2
3

-

2

1

1

2
-

3
6
1

I I I I I I
625

527
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1
3
1

-

1
b
1

-

1
1

-

1
1

-
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Spanatus hic ah omnibus taxis annualibus ac arendis dccimalibus exmissus
ntuitu materialium praevio-modo ad ferrifodinam hebdomadatim administrandorum
mmunitus.
Circa reparationc aggerum tamen aquae et aedificiorum, prout et tempore fol~turae necessarios manuales labores pr<;>_ut et currus prestare tenetur, iuxta clesilerium et commissionis officialium dorniny.
Itern in taxam ahenorum crernatoriorum solvit uti sequentcs spanatus, singuum ahenum a hung. fl. 2, computando plus minus rh. fl. 52.
A singula item mola et molitore solvit in taxam annualem hung. fl. 3.
Proveniunt itaque annuatim plus minus rhen. fl. 28.
Pro butyro a vaC<:€s mulgibilibus proveniente a singula per mediam unam comoutando, redimit eandem hung. d. 30, proveniunt plus minus rh. fl. 70.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium solvit annuatim spanatus hic
~omrnuniter rhenenses fl. 56.
Montes et syivas, tnm pro aedificys, quam et focali necessitate, subinde glandiEeras, faginaceas, minori ex parte querceas communiter habet sufficientes, verum
distractione lignorum poenitus nullam, ubi autem glandinum sit procreatio, decima
eiusdum iuxta subhe:l![am unicuique loco summam extendit se praevio modo plus
minus ad rhenenses fi. 300.
Computatis in universum lapidum trochis et carbonum corbibus, hebdomadatim ad ferrifodinam administrare solitis, constituunt lapidum trochae nr. 88 1/2,
carbonum vero corbes nr. 18, singulam lapidum trocharn seu mensurarn per libras
hungaricales centum; Corbem autem carbonum per 36 vikas majores computando,
exhis provenire solent hebdomadatim ferri centenary nr. 11.
Cuius distractio partim in loco ferrifodinae, partim vero in oppido Bellinyes et
Varadini sit, iuxta practicatam consvetudinem obstrutus existens spanatus hic, sive
curru, sive vero equis pro depurtando Varadinum ferro necessariam subministrare
occasionem.
Dantur ad spanatum huncce pertinentes in montibus, vulgo Baicsor, Pojana
et Pankova nuncupatis, certa loca pro falcatura seu pro conficiendo ad necessitatem et utilitatem dominy foeno cUITum circiter nr. 7 ab aliquot annis in contraversia cum dominio Dezna eisdem advicinato fiscali existentia. Praeterea certae
sylvae etiam ibidem glandiferae et nisi per Ep{isco)paturn difendantur hoc modo
periclitabitur negotiuni quoque fodinarurn lapidearum, ab antiquo ad ferrifodinarn
hancce spectantium. ·
Spanatum hunc, habita cointelligentia cum provisore Belinyesiense dirrigit
spanus revidetque causas usque ad fl. 6 et 12, ultra revidentur in sede dominali
Belinyesiensi coram provisore adhibitis tali in casu pro testirnonio d{omi)nis etiam
officialibus comitatus. Crirninales vero et rnajoris ponderis in sede inspectoratus va:'
radiensis maturioris rumniationis gratia.
.
Pro similibus necessitatibus, prout et reliquis penes spanatum exsequendis
servitys constituti habentur penes spanum quatuor iurati primary, qui a molis caca.bis et vaccis mulgibilibu~. proprys sednec iudices similes facultates habente; usque ad expletionem -~rvity annualis, solitas taxas persolvere ex indultu dominy
non consueverunt si ydem quoque id suo tempore praestarent, proventus dominalis
taliter etiarn augeretur.

SPANATUS PETRI PORFF
Pos{ses)sio SEGESS
Nomina personarum subditi:
Biro Faur Peter
3 .fr-f., 1 ses., 16 a., 3 p., 4 b., 3 v., 2 e., 10 s.
Gorog Peter
4 fr-f., 5 a., 1 p., 4 b., 2 v., 1 e., 8 s.
Nyaste Mihaly
4 fr-f., 1 ses., 23 a., 11/z p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s., 1 c.
0

•

Seghişte.
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Dcwm Mihaly
Hajka Illiszi
Dragcsan Thoda
Mihucza Gyurka
Petris Gyărgy
Avramucza Io,·an
Mihucza Illiszi
Lupe Matyas
Mugs lo\'<ln
llanda Togcr
Inq. Borna Togcr
Inq. Petrus Peter
Inq. Faur Iovan
Inq. Erdilan Peter
lnq. Erdilan Nisztor:
Mihucza Ganila
Summa:

16

2 fr-f., 1 ses., 20 a., 4 p., 2 b., 3 v., 1 e., 6 s.
1 fr-f., 1/4 ses., 11/2 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 7 s.
fr-f., 1/2 ses., 11 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
fr-f., 1/2 ses., 9 a., 11/2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s .. I c.
fr-f., 1/2 ses., 14 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 6 s.
fr-f., 1 ses., 15 a., 3 p., 6 b., 3 v., 7 s.
fr-f., 1 ses., 29 a., 2 p., 2 v., 2 s.
fr-f., 1 ses., 12 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 2 s.
fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 1 v., 5 s.
fr-f., 1 b.
ir-f., 1 v.
fr-f., 1 v., 2 s.
1 fr-f., 1 e., 5 s.
1 fr-f., 1 v.
l fr-f., 1/2 ses., 6 a., 2 p., 1 v., 3 s.
34 fr-f., 10 1/4 ses., 169 a, 33 p., 33 b., 29 v., 11 c., 75 s., 2 c.

2
2
2
2
1
2
1
1
1
1

P06(ses)sio haec solvit in arendam annualem pro decimis omnis gcneris et
immunitione a laboribus rhenensis fl. 70.
ln taxam Sancti G€0'rg):, rhenenses fl. 32.
In taxam Sancti Mickaelis rhenenses fl. 32.
ln pretium vulpinaTum et martunnarum pellium rhcm. fl. 4.
In decimam setigerorurn circiter hungar. fl. 13.
Pos(ses)sio STEJ•
Nomina personarum subditi:
3 fr-f., 1 ses., 10 a, 3 p., 2 b., 1 e., 6 s.
2 fr...f., 1 ses., 10 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 7 s., 1 c., 1 m.
2 fr-f., 1 ses., 10 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s.
2 fr-f., 1 ses., 10 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 7 s.
3 fr-f., 1 ses., 16 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 8 s.
2 fr-f., 1 ses., 12 a., 6 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1 ses., 5 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s., 1 m.
3 fr-f., 1 ses., 13 a, 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 7 a., 1 p., 2 b., 1 v., 3 s.
1 fr-f., 1 v.
1 fr-f., 3 s.
1 fr-f.
22 fr-f., 8 1/2 ses., 105 a., 27 p., ::!O b., 14 v., 8 e., 52 s., 1 c.,
2 m.

Biro Pantya Perle
Buglya Lazăr
Buglya Iovan
Perle Stefan
Perle Petrucz
Bajk luvan
Bajk Peter
Fark'llcza Gyur.
Szesztie Karacson
lnq. Czugi GaVTil
Inq. Paszca Iovan
Inq. Varz.aran Lup
Summa:

Solvit in arendam annualem rhenenses fl. 58.
In taxam Sancti Georgy rhenenses fl. 32.
In taxam Sancti Michaelis rhen. fl. 32.
In pretium vulpinarwn et marturmairum pelliurn fl. 4.
Pro decima setigerorum circiter hungar. fl. 18.
Pos(ses)sio PETRILEN ZA VOJENf,
Nomina person(arum}:

Biro Janosucz Mihaly
Melo Iovan
Kukl Peter

1 fr-f., 3/4 ses., 9 a., 2 p., 2 b., 2 v., 3 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 15 a., 5 p., 3 b., 2 v., 1 e., 6 s.
3 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 2 p., 2, b., 2 v., 4 6.

• Oraş Dr. Petru Groza
•• Petrileni.

(Ştei),
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,Jng Ionuz
Brza Iovan
Rlankucz Iov,mt
Iak Peter
1lmas Flora
Dncza Matyok
Iq. Danez i\v1<1m
Precze Mihaly
&ga Ionucz
~gye lovan
Bl.ga Mihaly
lq. Nemcz Togcr
Summa:
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2 fr-f., 1/2 ses., 9 a., 2 p., 2 b., 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 10 a., 3 p., 4 b., 2 ,·., 1 c., 7 s.
1/2 ses., 8 a., 3 p. 2 b., 1 v„ 3 s.
2 fr-f., 1 ses., 14 a., 3 p., 2 b., 1 , •. , 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 14 a., 5 p., 2 b., 3 v., 1 e., 9 s.
2 fr-f., 1 ses., 14 a., 3 p., 2. b., 1 v., 8 s.
1 fr-f., 1 V.
2 fr-f., 1/2 ses., 12 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 c., 7 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 12 a., 3 p., 1 v., 7 s.
1 fr-f., 1 ses., 10 a., 3 p., 2 b., 2 v., l e., 5 s.
1 fr-f., 1 ses., 11 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
1 fr-f.
20 fr-f., 9¾ ses., 148 a., 41 p., 2G b., 21 ,-., G e., 68 s.

In arendam annualem praestat rhenenses fl. 60.
In taxam Sancti Georgy rhenenses fl. 32.
In taxam Sancti Georgy• rhenen5es fl. 32.
In praetium vulpinarum et martmmarum pellium fi. 4.
Pro decima sctigerorum plus minus hung. fl. 12.
Datur hic ccrtum praedium olim Rcsidentia Bornemisziana cujus rudera lapid0a
etant habet hocce praedium terras arabiles circiter cubulis Possonienses nr. 8 capa.:s, exarendatur in rhcnensibus fi. 15.
Praeterca a parte .ilterius ordinis terrae, circiler cubulos Possonicnses nr. 7
cpaces, verum nimis steriles multa fimiatione indigentes, taliter etiam laborem et
.fi.pensam coloni vix recompensantes ab antique .... •• majori ex parte incultae,
slaim pascuationem, extra aliam utilitatem piraebentes.
..
Minor vero pars earundem ubi rarissime inseminatur, nona ex ysdem pro•niens cxarendatur ci.rciter in rh. fl. 2.
bs(ses)sio RIEN••
bmina person{arum):

1 fr-f., 1/2 ses., 7 a., 4 p., 4 b., 1 v., 1 e., 9 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 14 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 10 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 10 a., 2 p., 4 b., 2 v., 1 e., 3 s.
4 :k-f., 1 /2 ses., 13 a., 4 p., 4 b., 2 v., 1 e., 4 s.
I fr-f., 1/2 ses., 10 a., 3 p., 3 b., 2 v., 1 e., 19 s.
3 fr-f., 1,/2 ses., 12 a., 3 p., 4 b., 3 v., 1 e .. 7 s., 1 m.
3 fr-f., I½ ses., 12 a., 2 b., 2 v., 14 s., 1 c.
2 fr-f., 1/•2 sesi., 8 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 9 s.
I fr-f., 1/2 ses., 8 a., 3, p., 2 b., 1 v., 1 c., 6 s.
2 flf'-f., 1 ses., 10 a., 3' p., 2 b., 2 v., 1 e., 7 s.
I fr--f., 1/2 ses., 16 a., 4 p., 4 b., 2 v., 1 e., 7 s., 1 c.
3 fr-f., 3/4 ses., 1,2 a., 4 p., 4 b., 2 v., 116 s.
1 fr-f., 3/4 ses., 7 a.., 2 p., 2 b., 2 v.
2 fr-f., 1/2 ses., 10 a., 3 p., 4 b., 2 v., I e., 9 s.
1 fr-f., 2 s.
27 fr-f., 7¾ ses., 149 a., 41 p., 43 b., 26 v., 11 e., 122 s., 2 c.,
1 m.
In arendam annualcm solvit rhenenses fl. 70.
In taxam Sancti Georgy rhenensis fl. 32.
In taxam Sancti Michaelis rhenenses fl. 32.
In pretium vulpina:rum et marlurmarum pellium rh. fi. 4.
Pro decima setigerorum circiter hungar. fl. 50.

lro Vojcz Flora
'irkus Gavrila
hza Mihaly
(y-urcze Lupsa
hza Gabor
bty Peter
bjcz Lup
h1s Gyorgy
hls Gabor
hra Ioan
las Iovan
las Matyas
tulak Toger
!ras Iovan
1q. Szucs Peter
Summa:

1

• Greşeală evidentă, corect Sancti Michaelis.
" cuvint lipsă (textul este tăiat sau ars.)
•• Rieni.
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Pos(ses)sio GIGISSENY CUM VOJEN•
Nomina personarum:

Biro Gaba Mihaly
1 fr-f., 1/2 ses., 19 a., 2 p., 2 b., 2 v., 4 s.
Csoflan Gy6rgy
2 fr-f., 1/2 ses., 20 a., 3 p., 4 b., 3 v., 1 e., 17 s.
Kingye Mihaly
1 fr-f., 1 ses., 15 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 e., 10 s.
Bentye Gyărgy
3 fr-f., 1 ses., 22 a., 5 p., 4 b., 2 v., 2 e., 10 s., 1 m.
Bora Gyurka
2 fr-f., 1 ses., 24 a., 6 p., 3 b., 4 v., 1 e., 12 s., 1 c.
Markus Jeremia
1 fr-f., 1/2 ses., 12 a., 3 p., 2 b., 3 v., 8 s.
Nyika Peter
3 fr-f., 1 ses., 23 a., 4 p., 4 b., 5 v., 2 e., 14 s.
Csoflan Peter
1 fr--f., 1/2 ses., 20 a., 3 p., 3 b., 2 v., 9 s.
Kokos Iohan
2 fr-f., 1 ses., 28 a., 3 p., 4 b., 3 v., 1 e., 10 s.
Barod Mihaly
2 fr-f .. 1 ses., 20 a., 4 p .• 2 b., 3 v., 2 e., 10 s.
Mercse Thoma
2 fr-f., 1 ses., 28 a., 6 p., 4 b., 3 v., 1 e,, 13 s.
Inq. Kirsa Lup
1 fr-f., 3/4 ses., 7 a, 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 9 s.
Inq. Czintye Lup
1 fr-f., 3/4 ses., 7 a., 2 p., 1 v., 1 e., 3 s.
Inq. Mocz Peter
1 fr-f., 1 v.
Inq. Dule Thoger
1 fr-f., 2 b., 1 v.
Summa: 23 fr-f., 10 ses., 226 a., 45 p., 36 b., 34 v., 13 e., 126 s., 1 c., 1 m.
Pr.aestat po(ses)sio haec.. in aren.d:am annualem rhenenses fl.. 45.
In taxam Sancti Georgy rhenenses fl. 40.
In taxam Sancti Michaelis rhenenses fl. 40.
Praetium vulpinarum et marturmarum pelliurn fl. 4.
Pro decima setigerorum hungaricales fl. 45.
Pos(ses)sio T. HERCZEST 0
Nomina personarum:

Biro Hana Stephan
1 fr-f., 1/2 ses., 9 a., 3 p., 2 b., 3 v., 1 e., 10 s.
Mosa Janos
1 fr-f., 3/4 ses., 3 a., 2 p., 3 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 9 a., 3 p., 2 b., 2 v .. 1 e., 5 s.
Boczokan Jovan
1 fr-f., 1/2 ses., 13' a., 3 p., 2 b., 2 v., l c., 5 s.
Mernye Luka
1 fr-f., 1/2 ses., 10 a., 2 p., 2 b., 1 v., 8 s.
Mernye Iovan
1 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2 v., I e., 7 s.
Uszka Thoma
2 fu--f., 1/2 ses., 12 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 9 s., 1 c.
Dusa Bokan
lnq. Erdilan Petrany
1 fr-f.
lnq. Decse Peter
1 fr-f.
Surnma: 10 fr-f., 3¾ ses., 62 a., 17 p., 12 b., 11 v., 4 e., 46 s., 1 c.
Pos(ses)sio haec solvit in .annualem arendam rhen. fl. 42.
In taxam Sa.Rcti Georgy' rhen. fl. 16.
In taxam Sancti Michaelis rhen. fl. 16.
In pretium vulpinarum et marturman.Im pellium rhen. fl. 2.
Pro decima setigerorum hungar. fl. 10.
Pos{ses)sio T. REZBANNYA• ..
Nomina personarum:

Biro Gabra Miclos
Ambrus Marton
Junior Thoger Mihaly
Ambrus Ambrus

lnq. Lukacs Ianos

2
2,
l
2
2

fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,

1 ses., 6
1/4 ses.,
1/2 ses.,
1/4 ses.,
1/2 ses.,

p., 2 b., 2 v., 1 e.
_
6 a., 4 p., 4 b., 2 v., 1 e., 6 s., 1 c.
6 a., 3 p., 2 b., l v., l e., 4 s.
6 a„ 4 p., 2 v., 5 s.
7 a., 6 p., 4 b., 2 v., 1 e., 7 s., 1 c.

• Ghighişeni.
•• Hîrşeşti.
••• Băiţa.
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Collar Marton
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 1 v., 2 e., 8 s.
\mbrus Peter
1 fr-f., 1 ses., 14 a., 7 p., 4 b., 1 v., 2 e., 9 s .. 1 c.
\mbrus Janos
2 fr-f., 1/4 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 1 v .. 2 e., 6 s .
.fihalym§Balinko Relicta 1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 2 s .
.nq. Farur Martonne
1 fr-f., 1 b .. 1 e., 2 s., 1 c.
:nq. Bartos Nikola
2 fr-f., 1/2 ses., 2 b., 2 v., 4 s.
:nq. Lărincz Ambrus
1 fr-f., 1/2 ses., 5 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
rhogyer Miklos
1 fr-f., 1 v., 1 e.
3enior Thoger Mihaly 1 fr-f., 1 /2 ses., 3 a., 5 p., 2 b., 1 v., 1 e., 9 s.
Summa: 20 fr-f., 6¾ ses., 74 a., 46 p., 29 b., 18 v., 14 e., 64 s., 4 c.
Pos(ses)sio haec solvit in arendam annualem rhen. fl. 18.
In taxam Sancti Georgy rhen. fi. 16.
In taxam item Sancti Michaelis rhen. fi. 16.
In pretium item vulpinairum et marturmarum pellium rhen. fi. 4.
Pro decima setigerorum hungar. fi. 26.
Hic quoque capiuntur trutae administra:re solet piscator annuatim plus minus
siccas pro Dominio nr. 200.
Olim hic insignes extabant Fodinae Cupreae cujus fossae actu etiam reperibiles
sit manifestis abundantes Lapidibus metallicis, que notabilibus, quidem restaurari
possent expensis; verum periti hujus rei homines prout divulgant, non postremum
importarent dominio proventum.
Datur fundus in hoc pos(ses)sione inventus, quod vendidit Iankucza Mihaly
pro fl. 130 fugiens ex eodem pos{ses)sione potest exarendari in fi. plus minus rh. 6.
Pos{ses)sio FANACz•
Nomina personarum:

Biro Duma Danila
Andreas Peter
Bucsilka Mihaly
Bucsilka Matyas
Akim Gyurs
Hargo Flore
Borsz Mihaly
Katrana Stephan
Ploszka U rsz
Boka Abram
Klapa Szimeon
Berlo Toger
Feriszan Peter
Dan Thoger
Boczokan Thoma
Inq. Czika Ioan
Inq. Re!. Bosz Gyursne
Inq. Boczokan Ignat
Inq. Aron Abram
Re!. Andreas Gyărgyne
Inq. Popa Gyurs
Inq. Smbo Ursz
Inq. Akim Gabor

3 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
2 fr-f., 1/3 ses., 8 a., 3' p., 2 b., 1 v., 1 e., 7 s., 1 c.

3 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,

1/2
1/3
1/3
1/2

1 fr-f.,

1 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,

ses.,
ses ..
ses.,
ses.,
1/2 ses.,
1 ses., 4
1/2 ses.,
1/2 ses.,
1/3 ses.,
1/4 ses.,
1/3 ses.,
1/3 ses.,
1/3 ses.,

4 a, 2 p.,
5 a., 1 p.,
6 a., 4 p.,
2 a., 1 p.,
6 a., 2 p.,
a., 2 p., 2
3, a., 3 p.,
8 a., 3 p.,
2 a., 2 p.,
3 a., 2 p.,
4 a., 2 p.,
4 -a., 2 p.,
2 a., 2 p.,

2 b., 2 v., 1 e., 5 s.

2 b., 1 v., 1 e., 4 s., 1 c.
2 b., 1 e., 3 s.
2 v., 4 s.
2 b., 1 v., 5 s.

b .• 1 v., 1 e., 8 s., 1 c.
1 v., 4 s.
2 b., 1 v., 3 s.
1 b., 1 v., 1 e.
2 b., 1 v., 1 e., 6 s.
2 b., 1 e., 2 s.
1 v.
2 b., 1 v., 1 e., 3 s.

fr-f.,
fr-f.
fr-f., 1 s.
fr-f., 1 V.
1 fr-f., 1 b., 1 v., 1 e., 1 s.
1 fr-f., 1 v., 1 s.
1 fr-f., 1 e.
1 fr-f., 1 v .. 1 s.
1 fr-f., 2 b., 1 e., 2 s.
Summa: 37 fr-f., 9½ ses., 67 a., 35 p., 26 b., 20 v., 13 e., 64 s., 3 c.
Pos{ses)sio haec in arendam annualem praestat rhenenses fl. 70.
In taxam Sancti Georgy rhenenses fl. 32.
In taxam item Sancti Michaelis rhenenses fl. 32.
•

2
1
1
1

Fînaţe.
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In prctium item vulpiruarum et marturmarum pellium fi. 4.
Pro decima setigerorum hungaricales ci.r. fl. 13.
Pos(ses)sio T. FELSO KIMPAN•
Nomina personarum:

Biro Gyurkilla Flore:
Dale Ioan
Sztanata Szim
Stoan Iliszi
lnq. Reli. Bajk Ioan
Handa GyLtrs
Driha Flore
Fresze Matyas
Beske Kodran
Inquil. Czizmas I.anos
Relicta Koszl'an
Summa:

2 fr-f., 1 scs., 4 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 6 s., 1 c.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 1 p., 1 v., 1 e., G s.
2 fr-f., 1/2 ses., G a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 6 s., 1 c.
1 fr-f., 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 5 a., 1 p., 2 b., 1 v„ 1 e., 7 s., 1 c.
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s.
2 k-f., 1/2 ses., 3, a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 1 p., 2 v., 1 s.
2 fr-f., 1/2 ses .. 4 a., 1/2 p., 2 b., 1 v., 1 c., 3 s.
1 fr-f.
17 ·.Dr-f., G 1/2 ses., 38 a., 9 !l/2 p., 14 b., 12 v., 8 e., 44 s., 3 c.

Solvit in arendam annualem rhenenses fl. 22.
In taxam Sancti Georgy rhenenses fl. 16.
In taxam Sancti Michaelis rhenenses fl. 16.
In pretium vulpinarum et marturmairum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum hungarica1es fl. 12.

Pos{ses)sio ALSO KIMPAN"•
Nomina personarum:

Biro Pele Szimeon
1 fr-f., 1/3 ses., 8 a., 3' p., 2 b., 1 v., 2 e., G s.
Thoducra Mere
2 fr-f., l ses., 12 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s., 1 c., 1 m.
Dusa Mihaly
1 fa--f., 1 ses., 7 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
Pele Io.:in
1 fr-f., 1 ses., 7 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e .. 6 s., 1 c.
Pele Iovan
1 fr-f., 1/3 ses., 7 a., 3, p., 2 b., 1 e., 3 s.
Pet.raska Ioan
2 fr-f., 1 ses., 5 a., 2 p., :2 b., 2 v.
Petraska Gyurka
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 7 s.
Relicta Gis Flo~·e
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 b., 1 v., 3 s.
Gis Toder
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., G s., 1 c.
Pele Matyas
3 fr-f., 1 ses., 9 a., 2 p., 1 v., 1 e., 6 s., 1 c.
Szarak Peter
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 7 s.
Relicta Dusa Szimeon 1 fr-f., 2 e.
Summa: 18 fir-f., 10 ses., 79 a., 21 p., 2i2 b., 14 v., 10 e., 53 s., 4 c., 1 m.
In arendam annualem administrat rhen fl. 47.
In taxam Sancti Georgy rhenenses fl. 32.
In ta~am Sancti Michaelis rhenenses fl. 32.
In pretium vulpinairum et mairturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum hungar. fl. 16.

Pos(ses)sio SEGESTEL„0
Nomina personarum:

Biro Somodi Janos
Dronka Mihaly
Ta:boja Ignat

3 fr-f., 1 ses., 10 a., 31 p., 4 b., 2 v., 4 e., 11 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 6 a., :t p., 12 b., 1 v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1/3 ses., 5 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s.

• Cîmpanii de Sus.
" Cimpanii de Jos .
... Sighiştel.
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.arna Gyurka
;oldor Sandor
;rogy,a Mihaly
·aska Ioan
,>aska Iovan
!aska Demeter
Iannes Kracsun
'hoger Nikola
'udok Mihaly
telicta Onisza Ilienc
}roza Ioan
Sumrna:
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2 fr-f., 1 /4 scs., 4 a . 1 p., 2 b .
3 fr-f., 1 scs., 8 a., 2 p., 3 b., 2 v., 7 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 6 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 3 p., 3 b., 1 v., 1 c., 4 s .. 1 m.
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 1 p., 2 b., 1 v., 4 s.
1 fr-f., 1 scs., 6 n., 2 p., 2 b., 3 v., 1 e., 5 s.
1 f.r-f., 1/4 ses., 4 a., 3 p., 1 b., 1 v., 1 e., 3 s., 1 c., 1 m.
1 fr-f., 1/2 ses .., 6 a .. 2 p., 2 b .. 1 v., 7 s.
a fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 1 b., 1, v., 4 s.
1 fr-f., 1/4 ses., 2 a., 2 p., 1 v., 1 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 2 ,a., 1 p., 1 b., 1 e.
22 fr-f., 9 1/2 ses., 85 a., 31 p., 26 b., 1G v., 11 c., 58 s„ 1 c.,
2 m.

In arendam solvit pro ?.ecimis rhcncnses fi. 55.
In taxam Sancti Georgy rhenenscs fi. 32.
In taxam Sancti Michaelis rhen. fi. 32.
Pretium item vulpina.rum et marlurrn..'llrllm pcllium fi. 4.
Pro decima sctigerorum hungor. fl. 12.

Extractus summarius spanatus Petri Porff
Nomina
Locorum

Segess
Stej

Petrilcn Zavojen
Rien,
G igissen cum Vojcn

Herczestd
Rez Banya
Fonacz
Fclso Kimpan
Also Kimpan
Segestely

I

fr.-f. , scs.

34
22
20
27
23
10
20
37
17
18
22

1250

10 1/4
8 1/2
9 3/-1
7 3/·1
10
3 3/·l
6 3/4
9 1/2
6 1/2
10
9 1/2

I

a.

169
105
148
149

226
62
74
67
38
79
85

33
27
41
41
45
17
46
35
9 1/2
21
31

r

33
20
26
43
36
12
2<J
26
14
22
26

1921/41120213461/21287

s.

c.

2
1

13

75
52
68
122
126 -

11

·1

48}

18
20
12
14

14

64

13

64
44
53 ţ

V.

e.

29

11

14

8
6

21
26
3·1

16

1215

'

11

8

10
11

1109

58,

-

-

:?.
l
l

1

,li
:i
:1

,1

1

.,

'"' I I

1774

22

2

-

1

-

1
2

7
- _;

Solvit itaque in arendam spanatus hic annuatim, rfl. 557.
In taxam utramque, __rfl. 624
Ah ahenis crematorys plus minus, rfl. 37
A molis et molitoribus circiter, rfl. 16
A vaccis muLgibiliblllS plus minus, rfl. 32.
In pretium vulpinairum et mairturmarum pellium, rfl. 40.
SyiV'as pro aedificiis aptas spanatus hic non adeo habet, minori ex parte glandiferas importantes suo tempore imputata pecuni,a caespitaJi in decimam setigerorum
circiter Rhenenses fl. 200.
Venim distractio lignorum nulla.
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SPANATUS PETRI NYIKA
Pos(ses)sio BROST•
Nomina personarum:

1 fr-f., 1 ses., 14 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s.
Biro Thurla Peter
1 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e.
Pulye Ioan
1 fr-f., 1/3 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 1 s.
Pulye Gabor
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 1 v., 2 e., 14 s.
Nikor Gyurs
2 fr-f., 1 ses., 7 a, 2 p., 1 v., 1 s.
Durnusza Flore
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 1 v., 4 s.
Mucz Vesze
1 fr-f., 1 s.
Inq. Relicta Sztanka
1 fr-f., 1 S., 3 a., 1 p., 1 V., 2 S.
Inq. Relicta Nuna
1 fr-f., 1 v., 1 e.
Inq. Pulye Vaszil
Summa: 11 fr-f., 5 3/4 s., 46 a., 12 p., 12 b., 9 v., 6 e., 28 s.
Solvi t in arendam annualem rhenenses fl. 34.
In taxam Sancti Georgy fl. 13.
In t.:ixam item Sancti Michaelis fl. 13.
In pretium vulpina.rum et marturrn.arum pellium fl. 2.
Pro decima setigerorum hungar. fl. 16.

Pos(ses)sio DOMBROVANY""
Nomina personarum subditi:

Biro Gyurka Thoger
2 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 7 s.
Hore Marc
2 fr-f., 1 1/2 ses., 22 a., 2 p., 4 b., 3 v., 1 e., 13 s., 1 m.
Csobota Porff
2 fr-f., 1 1/2 ses., 20 a., 2 p., 4 b., 3 v., 1 e., 17 s.
Tuszbur Gyurs
4 fr-f., 1 1/2 ses., 17 a., 2 p., 4 b., 4 v., 3 e., 14 s.
Szimina Peter
1 fr-f., 1 1/2 ses., 12 ,a., 2 p., 4 b., 2 v., 2 e., 12 s.
Musa Flore
1 fr-f., 1 ses., 16 a., 3 p., 3 b., 2 v., 1 e., 14 s.
Musa Ioan
2 fr-f., 1 ses., 14 a., 2 p., 2 b., 2 v., 12 s.
Fordon Gyorgy
2 fr-f., 1 ses., 12 a., 2 p., 4 b., 3 v., 1 e., 13 s., 1 c.
Inq. Tamas Vesze
2 fr-f., 1 ses., 15 a., 2 p., 4 b., 2 v., 1 e., 10 s.
Inq. Matyika Todor
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a, 1 v., 1 e.
Oprissa Mihaly
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 2 b., 2 s.
Inq. Re. Gyurka Peternel fr-f., 1/2 ses., 3 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
Summa: 21 fr-f., 12. ses., 145 a, 19 p., 35 b., 25 v., 12 e., 118 s., 1 c.,

1 m.
arendam annualem solvit rhenenses fl. 66.
taxam Sancti Georgy fl. 32.
taXJam item Sancti Michaelis fl. 32.
pretium vulpinarum et martUTmarum pelliurn fl. 4.
Pro decima setigeror(um) ciirciter hungarioales fl. 40.
In
In
In
In

Pos(ses)sio SZUDRics•..
Nomina personarum subditi:

Biro Fille Mihaly
Inq. Fille Istvan
Boxsa Istvan

4 fr-f., 11/2 ses., 16 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 25 s.
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 25 s., 1 c.
2 fT-f., 1/2 ses., 5 a., 1 p., 2 b., 1 v., 9 s., 1 c.

• Stinceşti .
.. Dumbrăvani.
••• Sudrlgiu.
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las Mihok
id Mihaly
id Miklos
,unkai Ianos
'ulc Mihaly
'ii.le Istok
nq. Boksa Mihaly
nq. Blas Mihok
nq. Lunk Istok
nq. Vid Gyurs
Summa:

fr-f., 2 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 2 v .. 1 e., 5 s.
fr-f., 1 ses., 7 a., 2 p., 2 b., 2 v., 5 s.
fr-f., 1/2 ses., 9 a., 2 p., 2 b., 2 v., 7 s.
fr-f., 2 ses., 10 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 13 s., 1 c.
fr-f., 1 ses., 10 a., 4 p., 4 b., 2 v., 24 s., 1 m.
fr-f., 1/2 ses., 3 a., 1 p., 1 v.
fr-f., 1/2 ses., 11/2 a., 1 p., 1 v., 3 s.
fr-f., 1 scs., 3 a., 2 p., 2 b., 1 v., 5 s.
2 fr-f., 1 ses., 3 a., 3 p., 2 b., 1 v., 5 s.
2 fr-f., 1 ses., 3 a., 2 p., 2 b., 1 v., 3 s.
23 fr-f., 13 1/2 ses., 86 1/2 a., 27 p., 24 b., 18 v., 4 e., 129 s.,
3 c., 1 m.

1
2
2
2
1
1
1
1

In arendam annualem solvit rhenenses fl. 34.
In ta:iram Sancti Georgy· fi. 18.
In taxam itern Sancti Michaelis ilidcm fl. 18.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 3.
Pro decima setigerorum plus minus fl. 40.
Pos{ses)sio BRAGYET*
1\/omina personarum subditi:
Biro Hucz Peter
2 fr-f.,
Pulla Kracsun
2 fr-f.,
Csik Stefful
4 fr-f.,
Csik Mihok
2 fr-f.,
Hungur Petru
3 fr-f.,

1 ses., 10 a., 4 p., 2 b., 2 v., 2 c., 3 s.
1 ses., 12 a., 2 p., 4 b., 3 v., 1 e., 8 s.
1 ses., 12 a., 3 p., 4 b., 3 v., 1 e., 20 s.
1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 c, 8 s.
1 ses., 8 a., 4 p., 4 b., 2 v., 1 e., 8 s., 1 m.
Gyursk:ila Iliszi
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 2 p., 4 b., 2 v.
Nan Mihaly
1 fr-f., 1/2 ses., 5 a., 2 p., 2 v.
Borza Mihaly
2 fr-f., 1 ses., 9 a., 3 p., 2 b., 3 v., 6 s.
Pele Demeter
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
Guller Gavrilla
3 fr-f., 1 1/2 ses., 12 a., 5 p., 4 b., 3 v., 1 e., 12 s.
Hajdo Iliszie
2 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 1 v., 2 s.
Mutyi Mihaly
2 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e.
Szima Thoger
3 fir-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 2 v., 9 s., 1 m.
Viddul
2 fr-f., 1 ses., 7 a., 4 p., 4 b., 2 v., 2 s.
Markos Mihaly
1 f.r-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 3 s.
Ivan Andras
2 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 8 s.
Inq. Turzo Alkim
1 fr-f., 1 v., 1 s.
Relicta Tyoka Joanne
1 fr-f., 1 v., 1 e., 3 s.
lnq. Pele Ioan
1 fr-f., 1 v., 3 s.
Summa: 37 fr-f., 131/2 ses., 119 a., 46 p., 38 b., 35: v., 9 e., 100 s.,
1 c., 1 m.

Solvit in aa-endaim ·annu,alem rhenenses fl. 100.
In taxam Sancti Michaelis fl. 42 x. 30.
In taxam Sancti Geor.gy fl. 42 x. 30.
In pretium vulpinia.rum et marr-turmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum circiter hung. fl. 60.
Pos(ses)sio F{ELSO) VALE NAGRA„
Nomina personarum subditi:
2 fr-f., 1 ses., 12 a., 4 p., 4 b., 1 v., 1 e., 8 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 4 b., 1 v., 2 e.

Biro Kira Ilia
Bercse Philip

• Brădet.
" Valea Neagră de Sus.
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Bercsc Joan
2 fr-f., 1 -'2 ses., 8 a., 3 p., 1 b., 1 P., o s.
Paska Lazai2 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 1 v., 2 s.
Jeremia An<lms
3 fr-f., 2 ses., 12 a., 6 p., 6 b., 5 v., 2 e., 12 s.
Dolga Joan
2 fr-f., 2 1/2 ses., 20 a., 3 p., 2 b., 1 e., 12 s.
Jremia K:mcsun
1 fr-f., 2 ses., 12 a., 5 p., 4 b., 2 v., 2 e., 10 s.
Tota Triff
2 fr-f., 1 ses., 10 a., 3 p., 2 b., ·2 v., iJ. e., 11 s.
Inq. Jremia Nikora
1 fr-f., 2 b., 1 v., 3 s.
Inq. Bercse Mihaly
1 fr-f., 2 b., 1 v., 1 c., 3 s.
Inq. Dolga Ircmiai
1 fr-f., 2 b., 1 v., 1 e.
Summa: 18 fr-f., 11 s., 90 a., 33 p., 31 b., 16 v., 12 c., 67 s.
Sohit in ,arendam rhenenses fl. 36.
In taxam Sancti Georgy fl. 16.
In taxam item Sancti Michaelis aeque fL 16.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 3.
Pro decima setigeroum fl. 40.
Pos{scs) sio MA GURA'"
Nomina personarum subditi:
Biro Csum.a Ignat
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v.
Gajka Peter
3 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
Alexa Demeter
3 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 2 s.
Kira Gallya1
2' fr-f., 1/2 ses., 5 a., 2 p., 3 b., 2 v., 1 e., 6 s.
Mathesel Thorna
3 fr-f., 1 ses., 8 a, 4 p., 4 b., 4 v., 2 e., 11 s.
Petic Juon
1 fr-f., 1/2 ses., 5 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e.
Tarkat Petrucz
2 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 6 s.
Inq. Mathesell Iuon
1 fir-f., 2 b., 1 v.
Gyurka Gavrilla
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 s.
Csul1ak Iuon
Roman UrsZJ
1 fr-f .. 1/2 scs., 3 a., 3 p., 1 b., 2 v., 1 e., 3 s.
Summa: 19 fr-f., 5 1/2 ses., 41 a., 22 p., 24 b., 19 v., 9 e., 36 s.

In arendam annua1em solvit irhcnenses fl. 42.
In taxam Sancti Georg'y fl. 20.
ln taxam Sancti Michaelis fl. 20.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 3.
Pro decima setigerorum circiter hung. 20.
Pos{ses)sio KIS KOH„
Nomina personarum subditi:

Biro Bulza Gyurs
Thudoca Peter
Bulza Szimeon
Mancsa Vesze
Mancs,a Flore
Inq. Popa Abram
Kreszte Thoma
Bliaga Hutz
Sziarak Petru
Angelusa Ioan
nunduros Mihaly
Manya Aszpasz
Csula Gyurrs

2 fr-f., 1/2 ses., 7 a., 2 p., 2 b., 1 v., 3 s.

2
1
2
2
1
1
2

2
2
'.2

2
2

fir-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f ..
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fu--f.,
fr-f.,

1 ses., 8 a., 3 p., 2 v., 2 s.
1/2 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 s.
1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e.
1 ses., 9 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 c., 6 s., 1 m.
2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
1/2 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 1 v., 4 s.
1/2 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 7 s.
1 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
1/2 ses., 12 a., 3 p., 4 b., 1 v., 6 s.
1 ses., 9 a., 3 p., 3 b., 1 v., 2 s., 1 m.
1/2 ses., 5 a., 4 p., 2 b., 3 v., 2 s.
1 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 6 s.

• Măgura .
.. Chişcău.
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:>etrus Triff
2 fr-f., 1 1/2 ses., 9 a .. 3 p., 2 b., 2 \"., 5 s.
nq. Iszpatar Peter
1 ir-f., 1 scs., 2 b., 1 V., 1 s.
[nq. Ma.ducza Mihaly
1 fr-f., 2 b., 3 s.
1 fr-f., 2 b., 1 v., 1 e.
[nq. Thot Gyurka
[ng. Purces.a Kracsun
1 fr-f.
Summa: 29 fr-f., 9 scs., 93 a., 43 p., 34 b., 24 v., G e., 57 s., 2 m.
In arendam annualem solvit rhenenscs fl. 95.
In taxam Sancti Gcorgy fl. 42 x. 30·.
ln tax,am Sancti Michaelis aeque fl. 42 x. 30.
In pretium itcm vulpinarum et marturmarum pcllium fl. 4.
Pro decima setigerorum cLrcitcr hungar. fl. 40.
Pos(ses}sio PETROsz•
Nomina personarum subditi:
2 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.

Biro Ig.a. Peter
Iga Vesze
nas Peter
Forogjon Iron
Ma.h.as Ioan
Kibelo Janos
Tofl1!aJ Ioanl
Iga. Mark
Ba.nes Toger
Moczok Stephan
Hutz Thoda
Inq. Csorba Peter
lnq. Erdi1an Toger
Summa:

2 fr-f., 1/2 ses., 12 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 7 s.
2 fr-f., 1 ses., 7 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 8 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 9 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
1 îr-f., 1 ses., 5 a., 3 p., 2 b., 1 v., 2 s.
2 fr-f., 1/i2 se.c;., 3 a,, 21 p., 2 b., 3 v., 1 e., G s.
2 fr-f., 1/3 ses., 5 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
1 :fir-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 1/2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 5 a., 3: p., 2 b., 1 v., 5 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 3 p., 1 v., 1 s.
1 fr-f.
1 fr-f.
20 :fir-f., 6¾ ses., 65 a:., 28½ p., 20 b., 17 v., 7 e., 44 s.

arendam aninualem solvit rhen.enses fl. 42 x. 30.
taxam Sancti Georgy· fl. 23 x. 30.
taxam Sancti Michaelis fl. 23 x. 30.
pretium item vulpinarum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum hung.aricales circiter fl. 20.

In
In
In
ln

F"'
Pos (ses} sio GURANY„
Nomina personarum subditi:
Biro Groza Togyer
1 fr-f., 1/3 ses., 11 a., 4 p., 3 b., 1 v., 1 c., 1 s.

Groza Ban
Sugje Tode'r
Sugye kemia
LigQ Togyer
Lukutza Peter
Kerob Ioan
Kosztia Togyer
Barilla Togyer Ioan
Ungur Andras
Dol.ga, Peter
Mihas Ioan
Fiiresz Toma,
BaLas Gavrilla
Thomutza Abram

2 fr-f.,
3 fr-f.,
2 fr-f.,
2 :fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,
4 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,
3 fr-f.,

1/4 ses., 3 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e.
1 ses., 10 a., 5 p., 1 v., 1 rn.
1/2 ses., 9 ,a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
1/2 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s.
1/3 ses., 5 a., 7 p., 2 b., 1 v., 1 e., 8 s.
1 ses., 7a., 5 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
1/4 ses., 4 a., 4 p., 2 e., 5 s., 1 c.
1/2 ses., 2 a., 2 p., 1 v., 2 s.
1/Q ses., l a,., 2 p., 1 v., 1 e., 1 s.
1/2 ses., 12· a., 6 p., 4 b., 1 v., 1 e., 2 s., 1 m.
1/2 ses., 7 a., 5 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s.
1/2 ses., 8 a., 6 p., 4 b., 2 v., 1 e., 2 s.
1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., •1 v., 1 e., 1 s.
1 ses., 8 a., 6 p., 4 b., 1 v., 2 e., 10 s.

• Pietroasa.
•• Gurani.
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Cserba Flore
2 fr-f., 1/2 ses.,10 a., 5 p. 4 b., 1 Y., 1 c., 4 s.
Moczok Szimeon
I' fr-f. 1/2 ses., 5 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
Inq. Erdelan Ioon
1 fr-f., 1 s.
Inq. Szudek Philemon 1 fr-f., 2 e.
Inq. Korha Filip
1 fr-f., 1 v.
Inq. Csorba Mihaly
1 fr-f., 1 v.
Inq. Tomut21a Ioan
1 fr-f., 1 v.
lnq. Czika Peter
1 fr-f.
Summa: 39 fr-f., 91/ 2 scs., 115 a., 66 p., 35 b., 20 v., 18 e., 56 s., 1 c., 2 m.
In arendam annualem solveri consvevit rhenenses fi. 115.
In tax,am Sancti Georgy fl. 41.
In taxam Sancti Michaelis acque fi. 41.
In pretium vulpinarum et marturmarnm pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum plus minus hung. fl. 40.
Datur hic mola seu SeT'I'<;1_ pro asseribus„ scindendis, annuatim provenientes asseres plus minus nr. 700. Pro ysdem necessary trabes comparantur pro paratis, majores et CI"assiores a cruciferis 17, minoTes vero a cruciferis 15. Distrehuntur vero pro
aedificys dominalibus, Belenyesiensibus et Vaskohiensibus prout et Varadienşibus,
alias possent divendi perr d. 18. Ex una trabe scinduntur ad plurimum asseres nr. 4,
cum propter difficilem accessum orassiores trabes evehere est impossibile et ninus
periculosum. Aggeres hujus aquae reparare solent pos(ses)siones Petrosz et Gurany,
qui saepius per impetum aquae distruuntur. Capiuntur hic quoque trutae inţra
annum plus minus nr. 200.
Pos(ses)sio FELSO POEN•
Nomina personarum subditi:

Biro Magia Toger
1 fr-f., 1 ses., 9 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
Bilz Gabor
2 fr-f., 1/2 ses., 5 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
Danutza Peter
1 fr-f., 1/2 ses., 12 a., 4 p., 2 b., 1 v., 4 s.
Korb Ignat
2 fr-f., 1/2 ses., 5 a., 4 b., 2 v., 2 e., 5 s.
Korb Toma
1 fr-f., 1/2 ses., 5 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e.
Pantya Philemon
1 fr-f., 1 ses., 2 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
Petye Matyias
1 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 1 p., 2 b., 1 v., 2 s.
Luka Toger
1 fr-f., 2 ses, 10 a., 4 p. 2 b., 2 v., 3 s.
Csuts Peter
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 2 v., 6 s.
Csuts Flore
1 fr.-f., 1 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s., 1 m.
Dug Ioan
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 3 v., 1 e., 4 s.
Balts Gyurs
1 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 1 p., 1 e., 1 s.
Gaj Flore
1 fr-f., 1 ses., 10 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 s.
Hors Peter
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s., 1 c.
Inq. Boz Gyurs
1 fr-f., 2 b., 2 v., 3 s.
Inq. Danutza Toger
1 fr-f., 1/4 ses., 2 a.
Inq. Erdelan Vesze
1 fr-f., 1 e.
Inq. Gas Ioon
1 fr-f., 1 e.
Inq. Todikia Peter
1 fr-f., 1 v., 1 s.
Sumrna: 21 fr-f., 11¾ ses., 86 a., 31 p., 30 b., 25 v., 11 e., 48 s., 1 c., 1 m.
In arendam annualem solvit rhenenses fl. 65.
ln taxam Sancti Georgy fi. 26.
In taxam item Sancti Michaelis fl. 26.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum hungar. circiter fi. 22.
• Poienii de Sus.
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os (scs)sio KOCSUBA •
amina personarum subditi:

1 fr-f., 1 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s.
iro Koroban Mihaly
1 fr-f., 1/2 ses., 10 a., 2 p., 2 b., 3 v., 2 s.
liltoni Flore
1 fr-f., 1/2 ses., 12 a., 4 p., 2 b., 2 v., 2 e., 1 s.
alts Togyer
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 9 s.
;ales Niko.ra
2 fr-f., 1 ses., 10 a., 3 p., 2 b., 1 v., 3 s.
'.sobota Peter
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 10 s., 1 m.
:sorban Gyorgy
1 fr-f., 1/2 ses., 5 a., 2 p., 2 v., 2 s.
,tean Gyorgy
1 fr-f., 1 ses., 8 ·a., 3 p., 2 b., 2 v., 7 s.
'ereben Nicora
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 7 s.
lalts Gavrillia
>urna Peter
2 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 7 s.
nq. Erdilan Peter
1 fr-f., 1 v., 1 e.
Gaibor
0wna Flo.re
3 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 4 b., 3 v., 2 e., 6 s.
Summa: 18 fr-f., 8½ ses., 85 a., 29 p., 22 b., 21 v., 10 e., 59 s., 1 m.
Pos(ses)sio haec solvit in arendam annualem rhenenses fl. 42 x. 30.
In taxam Sancti Georgy' fl. 21 x. 30.
In taxam Sancti Michaelis fl. 21 x. 30.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum plus minus hungar. circiter fl. 20.

Pos(ses)sio ALSO POEN„
Nomina personarum subditi:

Biro Fark Togyer
Gabra Abram
Mihajas Petru
Sfarad Ioon
.Albu-am Iuon
Koszta Togyer
Munucza Peter
Gura Iuon
Inq. But:as Mihally
Densa Ieremia
Ignat Peter
Fericsan Gyurcs
Inq. Kondra Demeter
Rel. Gaibra Togyerne
Summa:

2 fr-f., 2 ses., 16 a., 5 p., 4 b., 1 v., 8 s.
1 fr-f., 3 ses., 12 a., 2 p., 2 b., 2 v.
1 fr-f., 1½ ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 7 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 1 v., 5 s .
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 3, s.
1 f-r-f., 3 ses., 20 a., 4 p., 4 b., 3 v., 8 s.
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 8 s.
1 fr-f., 2 ses., 12 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s., 1 c.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 1 v., 3 s.
1 fr-f., 2 ses., 16 a., 4 p., 2 b., 3 v., 1 e., 8 s.
1 fr-f., 3 ses., 20 a., 5 p., 2 v., 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 3 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 1 v., 2 s.
16 fr-f., 22 ses., 152 a., 45 p., 28 b., 23 v., 4 e., 65 s., 1 c.

In arendam annualem solvit rhenenses fl. 65.
In taxam Sancti Georgy' fl. 24.
In taxam Sancti Michaelis fl. 24.
In pretium vulpinairum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum circiter hungar. fl. 24.
Pos(ses)sio ALSO VALE NAGRA•••
Nomina personarum subditi:

Biro Olah Demeter
Abram Toma

2 fr-f .. 1 ses., 10 a., 2 p., 2 b., 2 v., 10 s.
2 fr-f., 2 ses., 16 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 12 s.

• Cociuba Mică.
•• Poienii de Jos.
••• Valea Neagră de Jos.
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Tura luon
Kirla Mihaj
Nilrula Abram
Abrarn Flore
Nikoras Mihaly
Tu.He Vcsze
Fark,a. Peter
lnq. Szakan Ilia
Inq. Nikola Mihally
Swnma:

48

1 fr-f., 1 scs., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s.
1 fr-f., 1 ses., 11 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 8 s.
3 fr-f., 1½ ses., 13 a., 4 p., 2 b., 3 v., 1 e., 10 s., 1 c.
2 fr-f., 11/z ses., 12 a., 4 p., 4 b., 1 v., 6 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s., 1 c.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 4 b., 2 v., 1 e., 10 s.
1 fr-f., 1 ses., 10 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s.
1 fr-f., 1 v., 4 s.
1 fr-f., 1 v.
16 fr-f., 101/z ses., 96 a., 26 p., 22 b., 19 v., 7 c., 74 s., 2 c.

In arcndcLm a.nnue.lem solvit rhencnscs fi. 72.
In taxam Sancti Gcorgy fl. 32.
In tiaxam i tem Sancti Micha.elis fl. 32.
In prctium vulpinairum et marturm:arum pellium fi. 4.
Pcl'O decima setigerorum hungar. plus minus fl. 20.
Pos{ses)sio FERICSE•
Nomina personarum subditi:

Biro Gyinis Gyurs
Szasz Petru
Bud Ioon
Bonkos Joon
Fogos Mihaly
Fog06 Krocsun
Bre Nikora
Bonkos Gyurs
Inq. Bud Iliszi
Inq. Bud Demetru
Summa:

fr-f., 1 ses., 5 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s.
fu--f., 11/z ses., 10 a., 2 p., 4 b., 2 v., 1 e., 14 s.
fr-f., 1 ses., 5 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 7 s.
fr-f., 1/2 ses., 5 a., 1 p., 2 b., 1 v., 6 s.
fr-f., 1/2 ses., 3 a., 2 p., 1 v., 1 s.
~ fr-f., 1/2 ses., 3 a, 2 p.
2 f.r-f., 1/2 ses., 5 a., 6 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1 ses., 7 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 e., 7 s.
1 fr-f.
1 fr-f.
13 fr-f., 61/z ses., 4'3 a., 20 p., 14 b., 9 v., 5 e., 44 s.
1
1
1
2
1

So1vit in arendam arurnalem rhenen.ses fl. 45.
In taxam Sancti Georgy fl. 19.
In taxam Sancti Michae1is fl. 19.
In pretium vul,pirranun et maritumarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum fl. 16.
Pos(ses)sio SZOD„
Nomina personarum subditi:
Bi,ro Petre Thomai
Szopote V esze
Fullas Flore
Brogjan Gabor
Lu.oa Ioon
Borgja Demeter
Petre NiJ.oa,
Toma Mihally
Toma, Janos
Toma Flore
Gligor
Todilm Kracson
Summa:

2 fr-f., 1 ses., 9 a., 2 p., 2 p., 1 v., 1 e., 5 s.
1 fr-f., 1 ses., 9 a., 2 p., 1 v.
1 fr-f., 1 /2 ses., 6 :a., 2 p., 2 b., 1 v., 3 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 2 p.,, 2 b.
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2 v., 4 s., 1 m.
1 :fr-f., 1 ses., 10 a., 3 p., 2 b., 2 v., 7 s.
1 fr-f., 1 ses., 16 a, 2 p., 2 b., 2 v., 7 s.
2 fr-f., 1 ses., 10 a., 1 p., 1 v., 1 e., 17 s., 1 m.
1 :tr-f., 11/z ses., 8 ia., 2 p., 1 v., 1 e., 5 s.
1 fr-f., 2 ses., 17 a., 4 p., 2 b., 3 v., 1 e., 16 s.
1 fr-f., 1 v., 1 e., 1 c.
1 fr-f., 2 v., 1 e., 3 s.
13 fr-f., 10 ses., 91 a., 21 p., 12 b., 18 v., 6 e., 67 s., 1 c., 2 m.

• Ferice.

•• Slud.
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In arendam annualem solvit rhenenses fl. 45.
In taxam Sancti Georgy fl. 22.
ln taxam Sancti Michaelis aeque fl. 22.
ln pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum hung. fl. 24.
bs{ses)sio BONTYESD•
bmina personarum subditi:
1 fr-f., 1 ses., 11 a., 1 p., 4 b., 1 v., 2 e., 20 s.
lro Posoga Togyer
1 fr-f., 1 ses., 5 a., 2 b., 1 v., 2 s.
hlos Gyorgy
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s., 1 c.
el. Dulo Gyorgyne
1 fr-f., 1 ses., 2 a., 1 p., 2 v.
ala Flore
1 fr-f., 1 /2 ses., 6 a., 1 p., 2 b., 1 v., 2 s.
ala Petru
2 fr-f., 1 ses., 9 a., 1 p., 2 b., 3 v., 1 e., 7 s., 1 c., 1 m.
ala Flore
1 fr-f., 1/3 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 1 v., 3 s.
ala Mihally
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 8 s.
al:a Vesze
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v.
t:mdra Petru
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 1 p., 2 b., 1 v., 3 s.
\J.rkan Gyurs
1 fr-f., 1 ses., 7 a., 2 p., 2 lb., 1 v., 1 e., 3 s.
obra Gyurs
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
soro Juan
2 fr-f., 2 1/2 ses., 8 a., 2 p., 3 b., 2 v., 1 e., 13 s.
ocse Flore
1 fr-f., 1 1/2 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
:i.lmb Lup
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
[agyin Galbor
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 1 b., 2 v., 1 e., 3 s.
kh Ivan
1 fr-f., 1 ses., 5 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 1 s.
osga Iuon
orna Togyer
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 5 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 7 s.
iavucza Iuon
1 fr-f., 1 ses., 5 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
li.ire Flore
rlagyin Togyer
1 fr-f., 1 sa<,., 7 a., 2· b., 1 v., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 7 a., 2 p., 2 b., 2 v., 3 s.
obos Gabor
1 fr-f., 1 1/2 ses., 9 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s.
encs Gabar
2 fr-f., 2 ses., 12 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 10 s.
sora Gyorgy
Summia.: 28 fr-f., 26 ses., 153 a., 34 p., 50 b., 35 v., 17 e., 110 s., 2 c.,

1

1 m.
ln arendam annu:alem solvit rhenenses fl. 110.
ln ta.X'am Sancti Georgy· fl. 50.
In taxam Sancti Michaelis fl. 50.
pretium vulpinarum et marturmarum pellium fi. 4.
Pro decima set1gerorum plus minus hung. fl. 38.

0s{ses)sio LELEs•

1

'amina personarum subditi:
iro Pirtye Peter
1 fr-f., 1 ses., 7 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 7 s.
[ortan Peter
3 fr-f., 2 1/2 ses., 14 a., 6 p., 4 b., 3 v., 11 s., 1 c.
:,asztor David
2 fr-f., 11/2' ses., 7 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 20 s.
·ertye Flore
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 2 v., 7 s.
'urs:zia Peter
2 fr-f., 1 ses., 5 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 9 s.
Ukle Flore
1 fr-f., 1 ses., 7 a., 2 p., 2 v., 1 e., 2 s.
:1.q. Kaitona An.ton
1 fr-f., 1 e.
Summa: 12 fr-f., 8 ses., 48 a., 18 p., 12 b., 11 v., 5 e., 56 s., 1 c.

In arendam annualem solvit rhenenses fl. 29 x. 30.

• Bunteşti.
•• Leleşti.
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In taxam Sancti Georgy fi. 15 x. 30.
In taxam Sancti Michaelis fl. 15 x. 30.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fi. 3.
Pro decima setigerorum hungaricales fl. 22.
Pos{ses)sio SEBES•
Nomina personarum subditi:

Biro Pirlye Peter
Isza Lupuly
Lukucza Abram
Bugy Peter
Lukucz:a Iuon
Ignat Iuon
Sztan.ka Togyer
Pirlye Abmm
Inq. Erdelan Gligor
Topan Gligor
Csugan l\Iihally
Summa:

fr-f., 1 ses., 10 a., 1 p., 2 v., 1 e., 4 s.
fr-f., 1 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 2 v., 3 s.
fr-f., 2 ses., 12 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
fr-f., 1 1/2 ses., IJ a., 2 p., 4 b., 1 v., 1 e., 7 s.
fr-f., 1 ses., 13 a., 2 p., 1 v., 1 e., 5 s.
fr-f., 1 ses., 12 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 2 s.
2 fr-f., 2 ses., 8 a., 2 p., 2 v., 1 e., 5 s.
1 fr-f.
1 f.r-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 7 s., 1 c.
1 fr-f., 19 s.
17 fr-f., 111/2 ses., 78 a., 17 p., 14 b., 16 v., 6 e., 64 s, I c

2
2
1
2
2
2

In arendam annualem solvit rhenenses fl. 43 x. 30.
In taxam Sancti Georgy fl. 21 x. 30.
ln taxam Sancti Michaelis fl. 21 x. 30.
In pretium vulpina.rum et ma,rlurmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum circiter hung. fl. 18.
Pos{ses)sio DRAGANYEST, CZIGANYEST, PANTASESD et POKOLYEST„
Nomina personarum subditi:

Biro Gabra Flore
5 fr-f., 2 ses., 20 a., 6 p., 4 b., 4 v., 1 e., 10 s.
Sztant.s Ilia
2 fr-f., 2 ses., 20 a., 6 p., 2 ib., 1 v., 1 e., 12 s.
Klonda Gyurs
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 1 b., 2 v., 1 e., 6 s., 1 c.
Sztancs Demeter
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 2 lb., 2 v., 1 e., 6 s.
Abrudan Icon
3 fr-f., 1 1/2 ses., 10 a., 4 b., 5 v., 2 e., 10 s.
Sztanis Gyi:irgy
4 fr-f., 11/2 ses., 6 a., 6 p., 2 b., 2 v., 1 e., 12 s., 1 m.
Guller Icon
2 f.r-f., 2 ses., 18 a., 6 p., 4 b., 3 v., 1 e., 20 s., 1 c.
Guller Janos
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 10 s.
Csugan Onutz
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 3 v., 1 e., 17 s., 1 m.
Csugan Togjer
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 11 s., 1 c., 1 m.
Dan Petru
1 fr-f., 2 ses., 16 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 10 s.
Bok Togyer
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 10 s.
Boloka Lup
1 fr-f., 1 ses., 10 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 15 s.
Borese Kodran
1 fr-f., 1 ses., 10 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s.
Pantos Mihaly
1 fr-f., 1 1/2 ses., 12 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 20 s.
Inq. Racz Ianos
1 fr-f., 1 v., 1 e., 6 s.
Inq. Gi:iri:ig Iszpasz
1 fr-f., 1 v., 1 e., 2 s.
Inq. Szi.ics Thoma
1 fr-f., 1 v., 3 s.
Summa: 32 fr-f., 20 1/2 ses., 162 a., 50 p., 35 b., 34 v., 17 e., 185
3 e., 3 m.
In
cialium
In
ln
•
0

5

arendam annualem pos{ses)siones haec, sub uno juclicatu ex consensu off
existentes, solvunt i~simul rh. fl. 74.
taxam Sancti Georgy rh. fl. 36.
taxam item Sancti Michaelis rh. fl. 36.

Sebiş.
Drăgăneşti, Ţigăneşti

de

Beiuş, Păntăneşti şi Păcăleşti.
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In pretium vulpinm'·um et marturmarum pcllium rh. fl. 8.
Pro decima setigerorum plus minus hungar. fi. 40 .
.:>os(ses)sio BELESENY'"
t'\lomina personarurri subditi:

Jiro :Pontya Gyorgy
·3ogdan Togyer
:)rdas Flore
ii/esze Iuon
..vladusza Szimeon
Kovacs Peter
ilnq. Sztancsul
,Inq. Ieremia Gyurs
Ord.1s Nikora
Summa:

2 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v .. 1 e., 7 s.
1 fr-f., 11/2 ses., 9 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e .. 4 s.
2 fr-f., 1 1/2 scs., 10 a., 4 p., 2 b., 2 \·., 1 e .. 1'.! s.
2 fr-f., 11/2 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 \"., 1 e., 10 s.
2 fr-f., 1 ses., 5 a., 2 p., 1 v., 2 s., 1 m .
1 fr-f., 11/2 ses., 5 a., 2 p., 2 v., 3 s., 1 m.
2 fr-f., 1 ses., 5 a., 2 p., 2 b., 2 v., 3 s.
2 fr-f., 2 b., 2 v., 1 e., 2 s.
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s.
16 fr-f., 10 ses., 56 a., 212 p., 14 b., 1G v., G e., 48 s., 2 m.

In arendam annualem solvit rhenenses fl. 27.
In taxam S.1ncti Georgy fi. 13.
In taxam Sancti Michaelis fl. 13.
In p-retium item vulp'.inarum et marlurmarum pel!ium fi. 3.
Pro decima setigerorum hungar. fl. 16.

: Pos(,ses)sio NYEGERFALVA••
J Nomina personarum subditi:
'. Biro Hantz Ianos
1 ;fr-f., 2 scs., 24 a., 6 p., 4 b., 1 v., 4 s.
1 Antal lanos
2 fr-f., 2 ses., 12 a., 5 p., 4 b., 2 \"., 2 s.
~ Bodi lânos
3 fr-f., 3 ses., 20 a., 6 p., 4 b., 4 v., 10 s.
I Hentz Istvan
3 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 3 v., 10 s.
I Isak Istvan
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 4 b., 1 v., 7 s.
' Tenko Peter
1 fr-f., 11/2 ses., 8 a., 6 p., 4 b., 3 v., 2 €' •• 8 s.
' Veszeli Iovan
3 fr-f., 2 ses., 16 a., 6 p., 4 b., 5 v., 2 e., 8 s.
Bo<liAndras
1 fr-f., 2 ses., 20 a., 5 p., 4 b., 3 v., 2 e., 9 s., 1 e:•
Lorincz Istvan
2 fr-f., 11/2 ses., 12 a., 4 p., 2 b., 6 s., 1 c.
Hares.a Istvan
l fr-f., 11/2 ses., 8 a., 5 p., 3 b., 2 v., 2 e., 15 s .. I c.
Inq. Gurany Peter
1 fr-f., 2 b., 1 v., 5 s.
Inq. Bun.ta Tamas
1 fr-f., 2 b., 3 s.
Inq. Kotz Ianos
2 fr-f., 4 b., 1 v., 1 e., 5 s.
Inq. Bak1sko' Mihaly
1 fr-f., 11/2 ses., 12 a., 3 p.
· Summ.1: 24: fr-.f., ţ9 ses., 138 a., 52 p., 41 b .. 26 v., 9 e., 92 s., 3 c.
In taxam Sancti Georgy solvit rhenenses fl. 15.
In taxam Sancti Michaelis fl. 15.
In ar-er.c1am annualem fl. 30.
In preu'w11 vulpinaru;rn-et marturmarum pellium fl. 3.
Pro decima setigeroriim plus minus hungar. fl. 20.
Pos(ses)sio haec haibet :quidem su,:1m molam, a qua orclinariam taxam solve1 e
ten'eretur quţdem ut pote l)ung. fl. 3.
Verum cum hic quoque ad pontiacem maiu~ Belinyesicnsis polcn\nm pro domo
Braxatori~ Jîi1,;ere .consue'verunt aibsque omni tributa ca· ex rationc ad huc durn
nu]Ja praeţei.debatur aib. eâdem pro dominio taxa.
.
' Ih teritorio pos(ses)sioriis· hujus dantur eti-am 'terrae arabiles dominales, olim
Kornisianae capaces metretas Po(son)ienses nr. 20, ubi inseminantur ex arenda:re
solent in rhenen. fl. 8,

.,

• Belejeni.
•• Grădinari.
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Ubi n-ro pro pascuis pars cadcm campi mant>l, usuanl inc.-olac nbsque nulla

Extractus summarius spanatus Petri Nyika
Nomina
Locorum

4G

12

-

H5

19

-

27

13 I /2 119

-

-

12

9

G

28

35

25

12

118

1

1

-

21

18

4

129

3

1

46

-

38

35

9

100

1

1

90

33

-

31

1G

12

G7

-

-

5 I /2

41

22

-

21

19

9

3G

-

-

29

9

93

43

-

34

24

6

57

-

20

6¾

65

28

-

20

17

7

44

-

Gurany

39

9l

115

66

-

35

20

18

56

1

2

Fe1s6 Pojcn

21

11¾

86

31

-

30

25

11

48

1

1

Kocsoba

18

8 1 /2

85

29

-

22

21

10

59

Also Pojen

16

22

152

45

-

28

23

4

65

1

-

16

101/z

96

25

22

19

7

74

2

-

Fere'C>e

13

61

43

20

-

14

9

5

44

Szod

13

10

91

21

-

12

18

6

67

1

2

Dunytcsd

28

26

153

34

-

50

35

17

110

2

1

Lelcsd

12

8

48

18

-

12

11

5

56

1

-

St>bcss

17

11 '/2

78

17

-

14

16

6

64

1

-

Dragonyesd etc.

32

20½ 162

50

-

35

34

17

185

3

3

Beleseny

16

10

56

22

-

14

16

6

48

Ny.._•gerfalva

24

19

138

52

-

41

26

9

92

5 "/4

Brostd

11

Dombrnvany

21

12

Szud1·ics

23

13 I/2

Brugycd

37

Felso \'alenyagra

18

11

M,1gara

19

Ki-,ko11

Pctrosz

Als6

I

Valcnyăgm

Summa

/2

/2

8G1/z

- -- - - -- - - - - 443 251'/• 2168'/ 690
2

I

-

547

2

-

1

-

-

3

-

2

-

-- -- -- 17
l 547
436

186

21

Spanatus hic pro arenda decimarum universarum et laboribus praestandis
pmestat annuatim rhen. fl. 1'213.
In taxam utramque fl. 1088.
Ab ahenis crematorys circiter fl. 35.
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A molis et molit.oribus plus minus fl. 40.
Pro butyro a vaccis muJgilibus proveniente circ. fl. 55.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 80.
Sylvias majori ex parte hahet sufficientes pro aedificy·s aptas subindc gl,mcliferas cujus decima extendit se quandoque plus minus cir. rhen. fl. 530.
Verum ex lignis pro.eter focalem necessitatem nullum pot'cst prosperari Iucrum.

SPANATUS IOANNIS ROMAN
Pos(ses}sio TOTORENY, sau TATAR FALVA"
Nomina personarum subditi:
2 fr-f., 2 ses., 14 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 7 s.
1 fr-f., 2 ses., 10 a., 2 p., 2 b., 1 v., 10 s.
1 fr--f., 1 ses., 8 a., 1 p., 1 v., 5 s.
1 fr-f., 1 ses., 9 a., 2 p., 2 b., 1 v., 5 s.
2 fr-f., 1 ses., 14 a., 2 b., 1 v., 4 s.
2 fr-f., 1 ses., 10 a., 2 p., 3 b., 2 v., 1 e., 9 s.
2 f.r-I., 1/2 ses., 6 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 10 s.
2 fr- f., 2 ses., 14 a., 2 p., 4 b., 3 v., 1 e., 10 s.
2 fr-f., 1 ses., 7 a, 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 15 s.
3 fr-f., 2 ses., 14 a., 2 p., 6 b., 2 v., 1 e., 1 s.
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 1 p., 5 b., 2 v., 1 e., 16 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 10 a., 2 b., 2 v., 3 s.
1 fr--f., 1 ses., 9 a,, 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s.
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 4 b., 4 v., 2 e., 10 s.
6 fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 5 b., 4 v., 1 e., L2 s.
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 e., 9 s.
4 fr-f., 1 ses., 7 a., 1 p., 1 v., 4 s.
4 fr-f., 2 ses., 13 a., 2 p., 4 b., 2 v., 1 e., 16 s.
1 fr-f., 1 v., 3 s.
1 fr-f.
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 1 p., 2 b., 1 v., 3 s., 1 c., 1 m.
1 fr-f., 2 b., 1 v.
1 f.r-f., 1/2 ses., 6 a., 1 p., 2 b., 1 v., 9 e.
43 fr-f., 23 ½ ses., 189 a., 28 p., 55 b., 38 v., 13 e., 142 s., 1 c.,
1 m.

Biro Indre Peter
Gaj Mihanko
Gyurka Vaszi
Toma Gyorgy
Szaz Avram
Brendusa Togyer
Bil!ba Iovan
Petran Mihanko
Petran Luka
Petran Janos
Roska lllia
Indre Avram
Mlengye Togyer
Tarcsa Gyi:irgy
Kis Togyer
Sorba Onucz
Marian Gligor
Lukucza Avram
Inq. Tarcs•a, Vidul
Inq. Marian Peter
Mlengye Avram
Inq. Mlengye Lazar
Roska Iovan
Summa:

In arendam annualem solvit rhen. fl. 76.
In taxam Sancti Georgy· fl. 37.
In taxam Sancti Michaelis fl. 37.
In pretium vulpin.arurn et rnartunnarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorurn una cum pecunia caespita.litatis ubi glandines pro•
creantur plus minus hung. fl. 75.
Pos(ses}sio MERAGH.,.
Nomina personarum subditi:

Biro Laza Derneter
Szabo Mark
Groza Simieon
Klongya Szimeon

1
2
1
1

fr-f., 1 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 3 v., l e., 4 s.
fr-f., 11/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 8 s.
fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 5 s.
f-r-f., 11/2 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 10 s., 1 c.

• Totoreni •
.. Mierag.
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1 fr-f., 2 ses., 8 a., 2 p., 4 b., 2 v .. 1 e.·, 10 s.,· 1 c.
2 fr-f., 1 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 v., 4 s.
2 ses., 8 a., 2 p., 4 b., 1 v., 1 e., 8 s,
Swnma: 9 fr-f., 10 ses., 36 a., 14 p., 16 b., 13_v., 4 e., 49 s., 2 c.
Solvit in arendam annualem rhenenses fl. 37.
In taxam Sancti Georgy fl. 18.
In taxam Sancti Michaelis fl. 18.
In pretium vulp1narum et marturmarum pellium fl. 2.
Pro decima setigerorum plus minus hung. fl. 43.

Hajdu Togycr
Olyjs Toma
nosi,a Petrucz

Pos{ses)sio HENKEREssNomina personarum subditi:

Biro Ophia Peter
Dox:an Mihaly
Szim Lup.as
Bogoscl Kracsun:
Matyias Mihialy
Popa Nikola
Lukacs Thogyer
Abram Peter
Gaibrilas Kracsun
Tal Ioon
Drag,an Gabrilo
Peter
Inq. Duma Ioon
Matyias Lupas
Inq. Gabrila Petru
Hamza Kracsun
Bogocsel Nisztor
Maris Gyurs
Lup Kracsun
Zaha Kracsun
Inq. Hoffia loon
Summa:

1
2
1
2
3
1
2
2
2
2

fr-f..
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,

l ses., 8 a., 1 p., 1 b., 1 v.
2 ses., 16 a., 4 p., 4 b., 1 v., 1 e.

2
2
2
2
1
3
3
2

ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,

14 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s.
16 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e.
16 a., 5 p., 4 b., 1 v., I e., 3 s.
16 a., 3 p., 3 b., 1 v., 1 e., 4 s.
5 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 1 s.
20 a., 5 p., 4 b., 1 v., 1 e., 4 s.
12 a., 6 p., 2 b., 1 v., 1 e.
10 a., 5 p., 4 b., 2 v., 1 e., 9 s.

3 fr-f., 1 1/2 ses., 6 a, 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s.
1 fr-f., 1 v., 2 s.
2 fr-L
1 fr-f., 2 b., 1 e., 1 s.
3 fr-f., 3 ses., 8 a., 4 p., 4 b., 2 v., 2 e.
2 fr--f., 2 ses., 6 a., 2 p., 1 b., 1 v., 1 e., 1 c.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s., 1 c.
2 fr-f., 2 ses., 8 a., 5 p., 4 b., 2 v., 1 e.
2 fr-f., 2 ses., 8 a., 3 p., 1 v., 1 e., 3' s.
1 fr-f., 2 b., 1 v., 1 e., 1 s.
36 fr-f., 31 ses., 173 a., 60 p .• 44 b., 23 v., 18 e., 45 s., 2 c.
In .arendam ,1:mnualem solvit rhenenses fl. 82.
In taxam Sancti Georgy fl. 33.
In taxam Sancti Michaelis fl. 33. ,
In pretium vulpinarrum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum plus minus fl. 80.

Pos(ses)sio KOSZV€NYES„
Nomina personarum subditi:

Bi ro Dancs Flore
Mutz Pask
Gorbe Nikola
Palko Matias
Rusa Mihaly
Husa Gyurka
Mik Peter
CsobotJa Szimeon
Maris Peter

2 fr-f., 4 ses.,
1 fr-f., 5 ses.,
2 fr-f., 2 ses.,
1 fr-f., 1 ses.,
2 fr-f., 5 ses.,
2· fr-f., 2 ses.,
2 fr-f., 2 ses.,
2 fr-f., 13 ses.,
1 fr-f., .2 ses.,

16 a., 6 p., 6 b., 3 v., 2 e., 7 i.., 1 c.
16 a., 4 p., 3 b., 3 v., 1 e., 20 s.
12 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 9 s.
6 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 8 s.
10 a., 6 p., 4 b., 3 v., 1 e., 15 s., 1 c.
10 a., 2 p., 2 b., 2 v., ,1 e., 14 s:, 1 c;
8 a., 2 p., 2 b., 3 v.; 6 s.
8 a., 2 p., 4 b., 2 v., 1 e.; 7 s.
8 a., 3 p., ~ b., 1 v.; 1-e., 14 s.

• Hinchiriş.
•• Cusuiuş.
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1 fr-f., 1 1/2 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 2 s.
1 fr-f., 11/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e .. :.rn s.
1 fr-f., 2 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
1 fr-f., 4 ses., 8 a., 4 p., 4 b., 3 v., 1 e., 19 s.
1 fr-f., 2 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 6 s.
2 fr-f., 4 ses., 9 a., 6 p., 4 b., 3 v., 1 e., 15 s.
1 fr-f., 1 v., 1 e.
1 fr-f., 1 v., 1 e.
24 fr-f., 41 ½ ses., 133 a., 52 p., 45 b., 32 v., 1G b., 165 s.,
2 c.
In ·arendam annualem solvit rhencnses fl. 84.
In taxam Sancti Georgy fl. 36.
In t:a:xam Sancti Michaelis fl. 36.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum plus minus hung. fl. 90.
Datur hic certus locus seu hortus desertus pro falcatul'a pro dominio occupatus Vamdiu, donec profugus subditus ejusdem fundi non redierit, exarendari solet
annuatim in fl. 3.
Turk Miklos
Lupas Togjer
Marko Thoma
Borzan Kracsun
Grama Iovan
Futs Iovan
Inq. Kodovan Iovan
Inq. Petrodan Mihaly
Summa:

Pos(ses)sio LAZUR•
Nomina personarum subditi:

Biro Bogdan Mihaly
2 fr-f., 3 ses., 12 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s.
Groza Togjer
2 fr-f., 4' ses., 12 a., 3 p., 6 b., 2 v., 1 e., 10 s., 1 c.
Groza Peter
2 fr-f., 4 ses., 10 a., 21 p., 4 b., 3 v., 7 s., 1 c.
Mertse Ioon
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
Filip Iliszi
3 fr-f., 3 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 9 s.
Vesze Togjer
1 fr-f., 11/2 ses., 12 a., 4 p., 2 b., 3 v., 1 e., 7 s.
Kib Lupa
1 fr-f., 4 ses., 9 a., 4 p., 4 b., 2 v., 1 e., 8 s.
Kordos Szimedre
1 fr-f., 3 1/2 ses., 10 a., 3 p., 1 v., 6 s.
Vancsa Peter
2 fr-f., 5 ses., 9 a., 4 p., 4 b., 2 v., 1 e., 8 s.
Bogdan Toma
2 fr-f., 3 ses., 7 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 8 s.
Hents Lulmts
2 fr-f., 3 ses., 7 •a., 2 p., 4 b., 2 v., 1 e., 8 s.
Hents Mihok
1 fr-f., 1 1/2 se.s., 6 .a., 1 p., 2 b., 1 v., 9 s., 1 c.
Kadar Ioon
2 fr-f., 2 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 10 s.
Purz Anton
3 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s.
Bog Demetru
2 fr-f., 2 ses., 8 a., 2 p., 4 b., 2 v., 7 s.
Iovan Ioon
2 fr-f., 3 ses., 7 a., 4 p., 4 b., 2 v., 5 s.
Nagj Ioon
2 fr-f., 2 1/2 ses., 7 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 9 s.
ln(½. Ignat Pask Oaiecus 1 fr-f., 2 ses., 4 a., 3 p., 1 v., 2 s.
[nq. Groza Luka
1 fr-f., 1 ses., 2, a., 1 p., 1 b., 1 v.
Inq. Hents Peter
1 fr-f., 1 v., 1 s.
Inq. Mercse Ioon
1 fr-f., 1 ses., 3 a., 1 p., 1 v.
Inq. Purza Mihaly
1 fr-f., 1 v., 2 s.
.
Summa: 34 fr-f., 53 ses., 139 a., 52 p., 51 b., 36 v., 12 e., 127 s., 3 c.
Solvit in arendam annua:Lem rhenen.ses fl. 75.
In taxam Sancti Georg;; fi. 28.
In taxam i tem Sancti Michaelis fl. 28.
ln pretiwn vulpinarum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum plus minus hung. fl. 60.
• Lazuri de

Beiuş.
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Pos(ses)sio BELOLEN•
Nomina personarum subditi:
Biro Zaha Nikom
1 fr-f.,
Fa Mihaly
1 fr-f.,
Totofoll Peter
1 fr-f.,
Zaha Szimeon
1 fr-f.,
Zaha Togyer
1 fr-f.,
Laza Ioon
2 fr-f.,
Bajk.a Mihaly
2 fr-f.,
Zaha Tripp
1 fr-f.,
Dronka Petcr
2 fr-f.,
Srola Peter
2 fr-f.,
Laza Sziffi€drc
3 fr-f.,
Inq. Todoka Gyurs
1 fr-f.,
Inq. Erdelan Mihaila
1 fr-f.,

4 ses., 12 a., 4 p.,
3 ses., 10 a., 3 p.,
4 ses., 12 a., 4 p.,
4 ses., 12 a., 4 p.,

2 b., 2 v., 4 s.
2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
4 b., 2 v., 1 e., 5 s.
4 b., 3 v., 1 e., 1'2 s.

4 1/2 ses., 13 a., 5 p., 4 b., 1 v., 1 c., 9 s.
3 sies., 8 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 6 s.
3 ses., 10 a., 31 p., 2 b., 2 v., 1 e., 9 s.
2 ses., 7 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 12 s., 1 c.
2 ses., 7 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 10 s.
3 ses., 10 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 10 s., 1 m.
2 ses., 7 a., 21 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.

2 b., 1 v., 1 e.
4 s.
Inq. Zaha Pask
2 b., 1 v., 6 s.
Laza LusZ!a
1 fr-f., 2 ses., 7 ,a., 2 p., 2 b., 1 v., 6 s.
Summa: 21 fr-f., 36 ½ ses., 115 a., 36 p., 36 b., 22 v., 11 e., 102 s.,
1 c., 1 m.
In arendam ~mnualem solvit rhenenses fl. 49.
In taxam Sancti Georgy fl. 24.
In taxam Sancti Michiaelis fl. 24.
In pretium vulpinarum et mairturrnarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorwn hungar. plus minus fl. 40.
Pas (ses) sio T ARKOVITZA 0

Nomina person,arum subditi:

Biro Ilia Flore
2 fr-f., 2 ses., 8 a., 2 p., 4 b., 3 v., 2 e., 15 s.
Ilia Ioon
1 fr-f., 2 ses., 7 a., 2 p., 4 b., 2 v., 2 e., 5 s., 1 m.
Nikodim Peter
2 fr-f., 8 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 2 s., 1 c.
Inq. Klonda Tripon
1 fr-f.
Fat Ioan
3 fr-f., 11/2 ses., 6 a., 2 p., 4 b., 3 v., 3 e., 10 s.
Summa: 9 fr-f., 4 ½ ses., 29 a., 8 p., 14 b., 10 v., 8 e., 32 s., 1 c., 1 m.
ln exolutionem annualis arendae solvit rhenenses fl. 18.
In taxam Sa.ncti Georgy fl. 9.
In taxam item Sancti Michaelis fl. 9.
In pretium vulpinarum et mar1urmarum pellium fl. 2.
Pro decima setigerorum plus minus hungaa-. fl. 20.
Hic quoque oapiuntur trutae per aruwm plus minus nr. 50.

Pos(ses)sio KAKACSEN" ..
Nomina personarum subditi:

Biro Sw.va Flore
2 frr-f., 2 ses., 1'2 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 15 s.
Szava Iuon
2 fr-f., 1 ses., 6 ai., 2 p., 2 b., 2 v., 10 s.
Szava Miha.lly
2 fr-f., 2 1/2 ses., 12 a., 4 p., 4 b., 5 v., 1 e., 14 s.
Inq. Szarka Mark
1 fr-f., 1 v., 2 s.
Summa: 7 fr-f., 5 ½ ses., 30 ra., 10 p., 8 b., 10 v., 2 e., 41 s.
In arendam annualem solvit rhenienses fl. 16.
In tax:am Sanoti Georgy fl. 7.
• Băleni.
•• Tărcăiţa .
... Cucuceni.
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In taxam item Sancti Michaelis fi. 7.
ln pretium vulpinarum ct marturrn.iarwn pellium x. 81.
Pro decima setigerorum hungru-. circit. fl. 20.
Pos{ses)sio TARKANY•
Nomina personarum subditi:

fr-f., 1 ses., 16 a., 4 p., 3 b., 4 v., 1 e., 12 s., 1/2 m.
fr-f., 1/2 ses .. 8 .a., 2 p., 4 b., 1 v., 1 s.
fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 1 v., 4 s.
fr-f., 1 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 1 V., 1 e., 6 s.
fr-f., 1 ses., 10 a., 4 p., 4 b., 2 v., 6 s., 1 c.
fr-f., 1 ses., 12 a., 3 p., 6 b., 3 v., 6 s.
fr-f., 1 ses., 12 a., 4 p., 4 b., 2 v., 4 s.
fr-f., 2· ses., 8 a., 2 p., 2 b., 1 v., 5 s.
fr-f., 2 ses., 12 a,, 4 p., 4 b., 2 v., 1 e., 7 s.
fr-f., 1 V., 2 s.
fr-f., 1 ses., 8 ,a., 3 p., 2 b., 1 v., 6 s.
2 fr-f., 4 ses., 24 a., 6 p., 6 b., 1 v., 2 e., 8 s., 1 c.
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 2 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 4 b., 1 v., 1 e., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 10 ,a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 7 s.
2 fr-f., 1 ses., 8 .a., 3 p., 2 b., 3 v., 1 e., 5 s., 1 c.
1 fr-f., 1/3 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 s.
1 fr-f.
2 fr-f., 1/3 ses., 4 a., 1 p., 1 v., 1 s.
2 fr-f., 1/4 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 8 :a., 3 p., 2 b., 1 v., 4 s., 1 c.
33 fr-f., 21 ½ ses., 174 a., 57 p., 57 b., 33 v., 8 e., 89 s.,
4 s., 1/2 m.
In arendam arnnualem pmestart irhenenses fl. 66.
In taxam Sancti Georgy fl. 29.
In taxam item Siancti Michaelis fl. 29.
In pretium item vulpinarum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum plus minus hungar. fi. 90.
Pos(ses)sio haec habet mediam partem molae a quia taxam mediam solvit, alia
vero medietas exquo ad ecclesiam oait!holicam Belenyesiensem spectaret, eo ex fundamenta d{omi)nis parochis relaxa:tur.

Biro Sebestyen Mihaj
Tamas MihaJy
Bonta Mihaly
Kovacs Istvan
Pap Istvan
Benedek Miklos
Simon Mihally
Inq. Illye-s Janos
Kovacs Peter
Inq. Lârincz Janos
Suppon Janos
Tamas Mihaly
Birta Peter
Lorincz Mihaly
Antal Janos
Sebestyen Andra~
Inq. Bodi Peterne
lnq. Suppon Peter
Inq. lllyes Peter
Inq. Sebestyen Peter
Inq. Sebestyen lanos
Summ:a:

2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2

1

Pos(ses)sio FENEss••
Nomina personarum subditi:

Biro Demjan Peter
Gyurkan Istvany
Imre Laszlo
Ambrus Mihok
Vura Istok
Miklos Andras
Pavel Istok
Halasz Laszlo
Manyul
Tamas Mihâly
Tomas Peter
Palkucz lânos

1 fr-f.,
3 fr-f.,
3 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
3 fr-f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,
3 fr-f.,
3 Er-f,
2 ţr-f.,
1 fr-f.,

1 ses., 4 a., 3 p., 2 v., 1 e., 8 s.
2 ses., 12 a., 6 p., 4 b., 4 v., 2 e., 13 s.
1 ses., 8 a., 2 p., 4 b., 3 v., 3 e., 17 s.
3 ses., 16 a., 9 p., 4 b., 2 v., 9 s.
1 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 s.
2 ses., 12 a., 10 p., 4 b., 3 v., 1 e., 17 s.
1 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 4 s.
2 ses., 24 a., 9 p., 4 b., 2 v., 2 e., 30 s., 1 c.
1 ses., 4 a., 2 p., 6 b., 3 v., 2 e., 21 s., 1 c.
2 se·,., 8 a., 6 p„ 4 b., 3 v., 2 e., 16 s.
2 ses., 14 a., 8 p., 4 b., 3 v., 1 e., 14 s.
1 ses., 8 a., 3 p., 6 b., 1 v., I e., 9 s.

• Tărcaia
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Baros Gycirgy
Hala.sz Janos
Vura Mihok
Miklo Peter
Berhencz Gyorgy
Antoh Istok
Fabian Janos
Egyide Istvany
Fabian Andras
Simon Peter
Inq. Mundran Peter
lnq. Nagy Ambrus
Molnar Mihaly
Inq. Pavel Peter
Baros Andrasne
Mikli Janos
Summia:

58

2 fr-f., 2 ses., 12 a., 4 p., 4 b., 1 v., 2 e., 21 s.
3 fr-f., 1 ses., 16 a., 6 p., 4 b., 4 v., 2 e., 35 s.
1 fr-f., 2 ses., 8 a., 8 p., 4 b., 3 "·• 1 e., 24 s.
2 fr-f., 2 se.s., 16 a., 13 p., 4 b., 3 v., 2 e., 23 s.
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 5 p., 2 b., 1 v., 14 s., 1 c.
1 fr-f., 1 ses., 12 a., 8 p., 4 b., 3 v., 12 s.
1 fr-f., 2 ses., 12 ,a., 6 p., 4 b., 3 v., 9 s., 1 c.
2 fr-f., 1 ses., 10 a., 5 p., 4 b., 2 v., 5 s.
1 fr-f., 1 ses., 10 a., 7 p., 4 b., 2 v., 2 s.
1 fr-f., 2 ses., 10 a., 7 p., 2 b., 2 v., 2 s.
I fr-f., 4 b., 3 v., 4 s.
1 fr-f., 2 b., 2 v., 1 s.
3 fr-f., 1 ses., 6 a., 3 p., 4 b., 3 v., 2 e., 10 s.
1 fr-f., 1/4 ses., 3 a, 2 p., 2 b., 2 v., 3 s.
3 fr-f., 1 ses., 8 ia., 4 p., 4 b., 1 v., 3 e., 14 s., 1 c., 1 m.
3 fr-f., 1 ses., 6 a., 4 p., 4 b., 4 v., 10 s.
52 fr-f., 38 ¼ ses., 253 a., 135 p., 101 b., 67 v., 25 e., 349 s.,
5 c., 1 m.

Pos(scs)sio haec solvit in arendam annualem rhenenses fl. 105.
In tax-am Sancti Georgy fl. 49.
In taxam Sancti Michiaelis fl. 49.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum plus minus htm.gar. fl. 100.
In teritorio pos(ses)sionis hujus dantur certi monres faginiacei ad dominium
Belinyesiense seu oeconomiam ab rantiquo spectantes vulgo Fejedelem Havassa nuncupati, ubidum procreantur glandines, possunt inibi siaginari porci circiter nr. 1000,
ubi alias erga prestandam decimeim licitum semper fuit circumjaccentibus p,agis sues
intertenere setigeros.
Hic etiam capiuntur trutae per annum plus minus nr. 200.
Dantur pr:aeterea in territorio hocce terrae quoque dominiales olim iiamiliae Ver
cubulorum circiter posson. 5, quarU!ffi decima ubi iru;eminantur exarendari solet circitcr in il. 3.
Pos(ses)sio FUZED•
Nomina personarum subditi:

Biro Balias Nikol1a
Herdelo Flore
Serb Ioon
Kracsun Demeter
Inq. Babo Peter
Summa:

1
2
2
2
1
8

fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,

1 ses., 4
2 ses., 8
1 5€5,, 8
1½ ses.,
1 v.
6½ ses.,

a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 2 s.
a., 3 p., 2 b., 3 v., 1 e., 7 s.
a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s.
4 a., 3 p., 2 b., 1 v., 3 s.
24 a., 11 p., 8 b., 9 v., 3 e., 17 s.

ln arendam annu:alem solvit rhenenses fl. 12.
In taxam Sancti Georgy fl. 4.
In taxam item Sancti Michaelis fl. 4.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium x. 51.
Pro decima setigerorum plus minus fl. 15.
Pos(ses)sio M~ZEss••
Nomina personarum subditi:

Biro Borz Luka
Faka Maithi<as

1 fr-f., 1/2 ses., 5 a, 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a, 1 p., 2 b., 2 v., 5 s.

• Fiziş .
.. Mizieş.
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Briszkan Toma
Barz Flore
Gyurso Gyurs
Iremia Gyorgy
Szalamia Kracsun
Matias loon
Biro Peter
Driha Flore
Serba Kracsun
Kretz Nikora
Inq. Lala MihaJy
Inq. Macla Gyorgy
Inq. Gyise Flore
Munsa Togjer
Groza Ilia
Gyurs Togjer
Inq. Dan Togyer Ioon
Lazu Lup
Onitza Peter
Belak Gyurs
Inq. Kingje Ioon
Inq. Buntyesban Togjer
Inq. Draha Togjer
Borz Flore
Summ.a:
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2 fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 2 v .. 1 e., 10 s.
2 fr-f., l½ ses., 12 a., 3 p., 4 b., 2 v .. 1 c., 22 s.
1 fr-f., 2 ses., 20 a., 2 p., 4 b., 2 v„ 21 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 1 p., 2 b., 1 v., 12 s.
2 fr-f., 2½ ses., 8 a., 4 p., 6 b., 2 v., 1 c .. G s., 1 c.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 1 v .. 1 e., 9 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 1 v., 4 s.
2 fr-f., 1 ses., 12 a., 3 p., 4 b., 1 e., 10 s.
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 3 v., 1 e., 12 s.
1 fr-f., 2 ses., 8 a., 4 p., 4 b., 5 \"., 2 e., 30 s.
1 fr-f., 2 b., 1 v., 1 e.
2 fr-f., 1 /2 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 1 v., 9 s.
1 fr-f., 1 v., 3 s., 1 c.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 3 p., 2 b., 1 v„ 1 e., 1 s.
2 fr-f., 11/z ses., 3 a., 2 p., 2 b., 1 v., 6 s.
1 fr-f., 1 ses., 3 a., 3 p., 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 1 p.
1 fr-f., 1 ses., 2 a., 3 p., 2 b., 1 v„ G s.
1 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 1 p., 2 b., 1 v., 5 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 1 v., 6 s.
1 fr-f., 2 b., 1 v., 1 s.
I fr-f., 2 v., 1 e.
1 fr-f., 2 V., 1 e., 1 S.
2 fr-f., 3 ses., 20 a., 4 p., 4 b., 2 v., 1 e., 5 s., 1 c.
35 fr-f., 24½ ses., 153 a., 47 p., 56 b., 37 v., 14 e., 190 s., 3 c.

In taxam Sancti Georgy solvit rhenenses fl. 55.
In taxam Sancti Michaelis rhenenses fl. 55.
In arendam annualem fl. 120.
In pretium vulpinarum et marturmarum pe11ium fl. 4.
Pro decima, setigerorum plus millJUS hung. fl, 100.

Pos(ses)sio TELEK•
Nomina personarum subditi:

Biro Nika Lupas
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 6 s.
Mlagyint Kracsun
1 fr-f., 11/z ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2 v., I e., IO s.
Gligo Abram
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p, 2 b., 1 v., 1 e., 7 s.
Burha Peter
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., IO s.
Inq. Petrus Flore
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., IO s.
Swruna: 5 fr-f., 5½ ses., 22 a., 11 p., IO b., 6 v., 3 e., 43 s.
In arendam annru,alem solvit rhenenses fl. 20.
In taxam Sancti Georgy fl. 11.
In ta.Jmm item Sancti Michaelis fl. 11.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 2.
Pro decima setigerorwn hun.giarioales fl. 19.
Poe{ses)sio TALP••
Nomina personarum subditi:

Biro Pavel Peter
Pavel Ioon
Boldor Toma
K•alina Togjer

411

2
4
3
2

fr-f., 1 ses.,
fr-f., 3 6es.,
fr-f., 2 ses.,
fr-f., 1 ses.,

4 a., 3 p., 3 b., 2 v., 1 e., 15 s.
12 a., 4 p., 6 b., 4 v., 1 e., 40 s.
6 •a., 4 p., 4 b., 2 v., 1 e., 15 s., 1 c.
2 a., 2 p., 2 b., 1 v., 2 s.

• Teleac .
.. Talpe.
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Csippa Peter
Inq. Ureg Ioon
Inq. Ureg Flore
Inq. Kos Luka
Iovan Toma
Inq. Iovan Mark
Summa:

1 fr-f., 1
1 fr-f., 2
1 fr-f., 1
1 fr-f., 1
1 fr-f., 1
1 fr-f., 2
17 fr-f.,

ses., 4 a., 1 p., 2 b., 2 v., 8 s.
ses., 8 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e.,
v., 1 e., 2 s.
ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 c.,
ses., 8 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 c.,
b., 1 v., 3 s.
12 ses., 48 a., 20 p., 25 b.,

60

6 s.

8 s., 1 c.
8 s.
18 v., 7 e., 107 s., '.2 c.

ln arendam annualem praestat rhenenses fi. 41.
In taxam Sancti Georgy fi. 18.
In taxam Sanoti Michaelis fl. 18.
In pretium V'Ulpinarum et marturmarum pelljum fl. 1 x. 51.
Pro decima setigerorum plus minus hungar. fl. 36.
Pos{ses)sio SZAKA •
Nomina personarum subditi:

1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e.
1 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1½ ses., 8 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 6 s.
2 fr-f., I ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., I e., 5 s.
2 fr-f., 2 ses., 12 a., 3 p., 2 b., 3 v., 6 s.
2 fr-f., I½ ses., 10 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 5 s.
I fr-f., 1/2 ses, 2 a., 1 p., 2 b., 1 v.
2 fr-f., 1 se.s., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 ,a., 2 p., 2 b., 2 v., 5 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 5 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 a, 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
Summa.: 15 fr-f., 11 ses., 58 a., 23 p., 26 b., 20 v., 7 c., 48 s.

Biro Cserne Flore
Koszta Abrarn
Bitye Demeter
V,ajda Abrocrn
Gyurk,a Kracsun
Gligan Gyurs
Rel. Cserno Gavrilane
Inq. Cserna Thorna,
Rel. Mora Gyursne
Rel. Gyurso Kracsunne
Inq. Cserno Peter

In arendam annualem administrat rehenenses fl. 54.
In taxam Sancti Georgy fl. 25.
In taxam Sancti Michaelis fl. 25.
ln pretium vulpinarum et martunnarum pelliurn fl. 4.
Pro decima setigerorum circiter fl. 26.
Pos{ses)sio POCSOVELESTE„
Nomina personarum subditi:

Biro Csienye Flora
Dring Mihaly
Halbak Toma
Balint Ion
Burz Urszul
Bumbul Ioon
Inq. Iszok Paskul
Summa:

1 fr-f., 1 ses., 6 a., 3 p., 3 v., 5 e., 5 s.
2 fr-f., 1'/z ses., 8 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 4 s.
2 fr-f., 2 ses., 8 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 8 s.
1 fr-f., 1 ses., 3 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 8 s., 1 m.
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 11 s.
2 fr-f., 2½ ses., 5 a., 4 p., 4 b., 2 v., 17 s.
1 fr-f., 1/4 ses., 2 a., 1 p., 1 v., 1 s.
10 fr-f., 9¼ ses., 36 a., 18 p., 16 b., 14 v., 4 e., 54 s., 1 m.

ln arendam annualem solvit rhenenses fl. 32.
In taxam Sanoti Georgy fl. 15.
In taxam Sancti Michaelis fl. 15.
In pretium vulpinarum et rnarturmarum pellium fl. 2.
Pro decima setigerorum plus minus hung. fl. 20.
• Saca.
.. Pociovelişte.
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Pos{ses)sio KRESZUA•
Nomina personarum subditi:

Biro Bogjin Szimeon
Flore Gavrilla
Aga Szimeon
Vlia.jko Peter
Drago Gyurs
Buntia. Szimeon
Borz Luka
Boha Gyurs
Hel. Pauh Vlajko
Hel. Petri Onyak
Summa:

fr-f., 1/2 ses., 4 a.,
fr-f., 1/2 ses., 3, a.,
fr-f., 1/2 scs., 5 a.,
fr-f., 1/4 ses., 2 a.,
fr-f., 1/2 ses., 4 a.,
fr-f., 1/2 ses., 2 a.,
fr-f., 1 ses., 6 a., 1
fr-f., 1/2 ses., 5 a.,
1 fr-f., 1 V.
1 fr-f., 1 /3 ses., 2 a.,
13, fr-f., 5 ses., 33 o.,

1
1
2
1
2,
2
1
1

2 b.,
2 b.,
2 b.,
1 v.,
4 b.,
2 v.,
b., 2
2 b.,

1 v., 2 s.,
1 s., 1 p.
1 v., 5 s.,
3 s., 1 p.
4 v., 1 e.,
4 s., 1 p.
v., 1 e., 3
2 v., 1 c.,

1 p.
2 p.
20 s., 1 c., 3 p.

s., 2 p.
3 s., 2 p.

1 v., 1 p.
13 b., 15 ,·., 3 e., 41 s., I c., 14 p.

In arcnda,m annualem solvit rhcnenscs fl. 52.
In taxam Sancti Georgy fl. 23.
In taxam Sancti Michaelis fl. 23.
ln pretiwn vulpinarum et marturmarum pcllium fl. 4.
Pro decima setigerorum circiter hung. fl. 50.
Pos{ses)sio BURDA**
Nomina personarum subditi:

Biro Brasia Zaharia
T:assia Mihaly
Czitz Abram
Nyermeze Szimcon
Mihalcsa Peter
Iliga Peter
Farkutz Flore
Nan Flore
Punkrutz Ianos
Favur Ioon
Inq. Erdelan Peter
Inq. Melutz Ioon
Inq. Kosztini Ioon
Sumrn.a,:

1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 1 p., 2 b.
2 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 3 b., 2 v., 1 e., 5 s.
3 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 1 p., 2 ,b., 2 v., 2 s.
:J fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 3 s.
3 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 2 p., 4 b., 2 v., G s.
3 fr-f., 8 a., 3 p., 3 b., 3 v., 7 s., 1 m.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 3, b., 2 v., 1 e., 3 s.
2 fr-f., 1/4 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s., 1 c.
2 fr-f., 1/4 ses., 2 ,a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s., 1 c.
3 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 3 b., 2 v., 8 s.
1 fr-f.
1 fr-f., 1 v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1/4 scs., 3 e,, 1 p., 2 b., 2 v.
26 fr-f., 6¼ ses., 53 ra., 21 p., 28 b., 19 v., 5 c., 44 s., 2 c., 1 m.

In exolrutionem annualis arendae administrat rh. fl. 42.
ln taxam Sancti Georgy fl. 21.
In tax,a,m Sanot,i Michaelis fl. 21.
In pretium vulpirulrum et martu:rmarum pel!ium fl. 4.
Pro decimai setigcrorum hung. plus minus fl. 40.
Pos{ses)sio SZILISTYE••
Nomina personarum subditi:

Biro Mihok Peter
Popa Gyurs
Demian Peter
Liber Filip

fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
1 fr-f.,

1
1
1
1
1

Golja Gyurs

H.el. Pritus Pantyane

1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 8 s.
2 ses., 6 a., 3 p., 2 b .. 2 v., 1 e., 11 s.
11/z ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 4 s.
1 ses., 8 a., 1 p., 4 b., 2 v., 1 e., 11 s.
1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 2 ,s.

1/2 ses., 3 a., 1 p., 2 v., 1 e., 9 s.

• Cresuia.
•• Burda.
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Rel. Inq. Szipirua
Peteme
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 8 s.
Filero Stephan
1 fr-f., 1 ses., 4 a, 2 p., 2 b., 2 v., 8 s.
Szimenik Peter
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 6 s.
Summa: 10 fr-f., 10 ses., ·41 a., 18 p., 18 b., 16 v., 4 e., 70 s.
In exolutionem annualis ,arendae administrat rhen. fl. 41.
In taxam Sam.cti Georgy· fl. 21.
In taxam itidem Sancti Michaelis fi. 21.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerOTUm plus minus fl. 38.
Pos(ses)sio KIS BELENYES'"
Nomina personarum subditi:

Biro Koman Ioon
2 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 1 p., 4 b., 2 v., 2 e., 6 s.
Dring Peter
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 3 p., 4 b., 3 v., 1 e., 7 s., 1 c., 1 m.
Moczoran Gabor
1 fr-f., 1½ ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
Labos Gavrila
1 fr-f., 1 ses., 4 .i., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s., 1 m.
Nan Szava
2 fr-f., 1½ ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 6 s.
Sztana Mihaly
2 fr-f., 1½ ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s.
Komianics Gyurs
1 fr-f., 1½ ses., 4 a, 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 8 s.
Miszto Mihaly
2 fr-f., 1 ses., 2 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e„ 4 s.
Koman Gyurs
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 6 s., 1 c.
Kara Peter
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 6 s., 1 c.
Summa: 17 fr-f., 11½ ses., 46 a., 21 p., 24 b., 17 v., 10 e., 61 s., :2 c., 2 m.
Arendam a.nnualem solvit rhenenses fl. 47.
In taxam Sancti Georgy fi. 23.
In taxam Sancti Michaelis fl. 23.
In pretium vulpiniarum et mairturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigero·rum plus minus hung. fl. 50.
Pos(ses)sio KURETZELL"*
Nomina personarum subditi:

4 fr-f., 2 ses., 12 a., 6 p., 6 b., 4 v., 2 e., 30 s.
Biro Petrile Togjer
2 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 7 s.
Mazga Mihaly
3 fr-f., I½ ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 10 s., 1 m.
Ganya Ioon
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 4 p., 4 b., 3 v., 16 s., 1 c.
Bor2ia Ioon
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
Koszta Gvurs
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s.
Tomele .l\1ihaly
2 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 4 s.
Fleste Luka
1 fr-f., 2 ses., 8 a., 4 p., 1 b., 2 v., 15 s., 1 c.
David Ioon
2 fr-f., 3 ses., 8 a., 4 p., 2t b., 3 v., 1 e., 7 s.
Huszo Mihaly
Koszta Ioan
2 fr-f., 1½ ses., 8 ,a, 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 14 s.
Farkas Petru
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 9 s.
Inq. Bik Ioon
1 fr-f.
Inq. Szodan Gabor
1 fr-f.
Summa: 25 fr-f., 15 ses., 70 a., 35 p., 27 b., 24 v., 8 e., 123 s., 2 c .. 1 m.
In arendam annualem solvit rheneruses fl. 65.
In tJaxam Sancti Georgy fl. 34.
In taxam item Sancti Michaelis fl. 34.
In pretium item vulpinarum et mart.urma.rum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum solvit hungar. circiter fl. 90.

• Beiuşele.
.. Curăţele.
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Pos{ses)sio KARBUNAR'"
Nomina personarum subditi:

1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 3 p., 3 b., 2 v., 1 e„ 5 s.
Biro Magda Iremia
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 13 s.
Vancsa Andre
1 fr-f., 4 b., 1 v., 1 e., 7 s.
Ilia Iliszia
2 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s., 1 m.
lavelia Ioon
2 fr-f., 1/4 ses., 2 a., 2 p., 1 b., 1 v., 3 s.
Timpa Ilia
1 fr-f., 2 V., 1 e., 6 S.
Inq. Erdelan Damian
9
Summa: fr-f., 2¼ ses., 13 a .. 11 p., 12 b., 9 v., 5 e., 38 s., 1 m.
Jn arendam annualem praestat rhenenses fl. 22.
In taxam Sancti Georgy' rhenenses fl. 12.
In taxam item Sancti Michaelis fl. 12.
In pretium item vulpinarum et marturmarum pellium fl. 2.
Pro decima setigerorum plus minus fl. 20.
Pos {ses) sio BUDURASZA ••
Nomina personarum subditi:

Biro Mants Gyurka
Gojna Peter
Purde Gyurs
Nisztor Abram
lgnaczell Szava
Gugj Szimeon
Drilia Ioon
Csokan Mihaly
Oras Mihaly
Csobris Gyorgy
Bercse Ioon
Kiriszta Gabor
lnq. Csora Ioon
Summa:

1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,

1 ses., 8 a., 3 p., 4 b„ 2 v .. 1 e„ 8 s.
1½ ses., 4 a., 4 p., 2 b., 3 v., 10 s.
1 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 3 v., 1 e., 8 s.
1 ses., 4 a., 2 p., 2 b„ 1 v., 1 s.

1/2 ses., 3 ,a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
1/2 ses., 3 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 1 s.
1/2 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 2 v., 5 s.
1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v., 2 s., 1 m.
2 ses., 10 a., 5 p., 2 b., 3 v., 2 e., 9 s.
2 ses., 6 a., 5 p., 3 b., 2 v., 1 e., 8 s., 1 c.
1 ses., 4 a., 4 p., 1 b., 1 v., 2 s.
1 ses., 4 ,a., 2 p., 1 b., 1 v., 1 e., 8 s.

1 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.
20 fr-f., 13 ses., 62 a., 35 p., 25 b., 24 v., 8 e., 68 s., 1 c., 2 m.

In arendam annualem solvit rhenenses fl. 76.
In tax,am Sancti Georgy fl. 37.
In taxam Sancti ..,l\1ichaelis fl. 37.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decim1:1 setigerorum plus minus hungar. fl. 70.
Hic quoque per annum capiuntur trutae circite[" nr. 100.
Pos{ses)sio NIMAJEST seu VAJDA FALVA* ..
Nomina personarum subditi:

Biro Mutz Peter
Buta Gyurs
Brasa Peter
Szala Abram
Rig Mihaly
Bogeuts Nikola
Morar Gyurs
Lukutza, Abram
Szabo Ioan

2 fr-f., 1½ s·es., 6 a,., 4 p., 3 b., 4 v., 11 s.
2 fr-f., 2 ses., 8 a., 5 p., 4 b., 3 v., 1 e., 7 s.
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
3 fr-f., 2 ses., 8 a., 4 p., 4 b., 3 v., 1 e., 15 s.
1 fr-f., 2 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 1 v., 5 s.
1 fr-f., 1½ ses., 4 a., 3 p., 1 b., 2 v., 1 s., 1 m.
2 fr-f., 2 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
2 fr-f., 2 ses., 8 a., 4 p .• 2 b., 3 v., 1 e., 8 s.
1 :fJr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 2 v., 6 s.

• Cărbunari.
•• Budureasa.
••• Nimăieşti.
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Bota Ioan
1 fr-f., 1 scs., 4 a„ 2 p., 2 b., 2 v., 4 s.
Szurke Flore
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 3 p., 2 v., 1 e., 1 s.
Klop Mihaly
2 fr-f., 1 ses., 6 a,, 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 1 s.
Kurcs Togjer
2 fr-f., 1 ses., 5 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 8 s.
Zaha Abram
2 fr-f., 2½ ses., 8 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 8 s.
PIPh Gyurs
1 fr-f., 1½ ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
Kos Gyurs
2 fr-f., 2 ses., 8 a., 3 p., 4 b., 3 v., 1 e., 18 s., 1 c.
Kuk Ioon
3 fr-f., 11/z scs., 7 a., 4 p., 4 b., 3 v., 2 e., 5 s.
Inq. Dobra Togyer
1 fr-f., 1 v.
Inq. Boka Abrorr
1 fr-f., 1 v.
Inq. Alb Ioon
1 fr-f., 1 v.
Inq. Stirtzc Gabrile
1 fr-f., 1 v.
Mcmetzc Iliszia
2 fr-f.. 1 /2 ses., 3 a., 2 p., 1 v., 1 e., 3 s.
Summa: 36 fr-f., 27 ses., 111 a., 59 p., 42 b.,, 44 v., 14 e., 119 s., 1 c .. 1 m.
In exolutionem carcndae annualis solvit rhenenses fl. 118.
In taxam Sancti Gcorgy fl. 55.
In taxam Sancti Michaelis fi. 55.
In pretium vulpinarum et marturm<1.rum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum plus minus hungar. fl. 120.
Dicitur hic pertinuisse certa sylv,a glandifera extra syivas pos(ses)sionis ad certam curi'am nobiliturem olim ibidem existentcm, inquisi'lionaliter itaque investigan.di.t
ct taliter pro dominio occupanda.

Extractus summarius spanatus loannis Roman
Nomina
Locorum

Tatarfah·a
Meragh
Henkercs
Koszvenyes
Lazur
Balalen
Tciil"k.aicza
Kia:kacsren
Turkany
Fencs
Fuzeg
Mezcs
Telek
Talp
Szaka
Pocsovelyest
KTeszua
Burda
Szilistye
Kiss Belinyes
Kuraczel
Kairboruar
Budurasza
Nyemojest

I

fr.-f. , scs.

43
9
36
24
34
21
9
7
33
52
8
35
5
17
15
10

13
26
10

17
25
9
20
36

Summ.a: 1514

I

a.

231/2 189
36
10
173
31
411/2 133
139
53
361/2 115
4 1 /2
29
30
51/2
211/4 174
381/4 253
24
61/2
241/2 153
51/2
22
12
48
11
58
36
91/4
5
33
61/4
53
10
41
111/2
46
15
70
21/4
13
13
62
27
111

p.

28
14

60
52
52
36
8
10

Iv, r.,
-

-

-

b.

v.

e.

55

38
13
23
32
36
22
10

13
4
18
16
12
11
8
2
8
25
3

16

44
45
51
36
14
8
57
101
8
56

10

25

33
67
9
37
6
18
20
14
15
19
16
17
24
9
24

42

44

14

1422 3/412 041 1796 1-1757 1556

1212

57
135
11
47
11
20
23
18
14

21
18
21
35
11
35
59

-

-

-

-

-

-

-

10

25
26
16
13
28
18
24
27
12
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3
7
7
4
3
5
4
10

8
5
8

142
49
45
165
127
102
32
41
89
349
17
190
43
107
48
54

-

41

44
70
61
123
38
68
119

1
2
2
2
3
1

1

-

4
5

-

1

-

-

-

-

1

-

1/2
1

-

3

-

2

-

1

-

-

2

-

1

1

-

-

2
2

2

-

1
1

1
1
2

1

12 164 135113 1/2
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Spanatus hic solvit pro arenda .annua,Ji rhcncnses fl. 1 350.
Item pro taxis fl. 1 248.
Ab ahenis crematorys plus minus fl. 59.
A m!;llis, et molitoribus fl. 34.
A vaccis mulgibilibus plus minus fl. 84.
In prctium vulpina~~1m et marturmarum pcllium fl. 78.
Sylv;as pro a,edificys habet sufficientes. Scd distractio lignorum nulla, ubi
autem procrcatur gl;andines imputata pecunia caespitialitatis cxurgit tali tempore
decima S.V. sctigerorum ad rhcn. circiter fior. 1 100.

SPANATUS IOANNIS GSUNYE
Pos{scs)sio REMETHE*
Nomina personarum su bd iii:

Biro Lukan Ignat
S201bo Marton
Gyurai Ianos
Locse Janos
Inq. Gergely Tamas
Molnar Istvan
Balint Peter
Birta Miha!ly
Lulrocs Miclos
Latzi Mihok
Balint Gergely
Voja Miklos
Moln;ar Gyorgy
Togjer Gyărgy
Luk;acs Laszlo
Tamas Marton
Geczi Gyărgy
lnq. Kovacs Fcrencz
lnq. Getzi lanos
lnq. Hizzal Ianos
Summa:

2 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,
3 fr-f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,

1 scs., 10 a., 6 p., 4 b., 2 v., 1 e., 8 s.
1½ scs., 7 a., 6 p., 2 b., 2 v., 7 s.
1 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 3 s.
1½ ses., 6 a., 4 p., 2 b., 1 v., 5 s.
1/2 ses., 2 ia., 2 p., 2 b., 1 v., 1 s.
1½ ses., 8 a., 5 p., 2 b., 2 v., 1 e., 2 s.
1 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 2 s.
1½ ses., 8 a., 4 p., 4 b., 2 v., 1 c., 2 s.
1½ ses., 16 a., 6 p., 4 b., 2 v., 1 c., 10 s.
1 ses., 4 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 c., 3 s.
1 ses., 12 a., 3 p., 2 b., 2 v., 6 s.
1½ ses., 20 ,a., 6 p., 6 b., 6 v., 1 e., 17 s.
1 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
1½ ses.; 16 a., 7 p., 4 b., 3 v., 1 e., 16 s.
3 fr-f., 1½ ses. 12 a., 6 p., 6 b., 3 v., 1 e., 10 s.
1 fr-f., 1½ ses., 8 a., 6 p., 4 b., 2 v., 1 e., 8 s.
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 5 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s., 1 m.
1 fr-f., 1/4 ses., 1 a., 2 v., 1 e.
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 1 v., 2 s., 1 c.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 4 s.
31 fr-f., 22¼ scs., 168 a., 86 p., 56 b., 41 v., 12 c., 114 s., 1 c.,
1 m.

In arendam annualem solvit rhencnscs fl. 50.
In taxam Sancti Georgy fl. 30.
In taxam itidem Sancti Michaelis fl. 30.
In pretium vulpinarum et mairturmarum pellium fl. 4.
Pro decima_ setigerorum plus minus fl. 70.
In tcritorio possessionis hujus dantur certaie sylvae · dominales capientes ad
bene saginandum, ubi procreantur glandines, porcos cir. nr. 50 tali tempore servantur ibidem porci dominales.
Pos{ses)sio GYOSZAN GORBEST**
Nomina personarum subditi:

Biro Nyegro Gaibor
Luka Mihaly
Mcrtze loon

2 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 7 s.
3l fr-f., 1 ses., 8 a., 4 p., 4 b., 3 v., 2 e., 8 s.
1 fr-f., 3 ses., 3 a., 2 p., 2 b., 1 v., 3 s.,

• Remetea.
•• Azi 2 localităţi 27 - Crisia -

1

Josani

şi Gurbeşti.
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Iank Tagjer
Duma Gabor
Matyiutza Paskul
Belan Ioan.
Kirla Peter:
Serb Lazar
Inq. Ul1as Ioan
Inq. Matiutza Peter
Gojlan Ioon
Inq. Stephanika Nikoria
Surnma:

1 fr-f., 1 ses., 4 a., 4 p., 2 b., 1 v., 3
1 fr-f., 1 ses., 7 a., 3 p., 2 b., 3 v., 1
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 4 p., 4 b., 4 v., 1
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 2 p., ,2 b., 2 v.,
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1
2 fr-f., 1 ses., 4 a,., 2 p., 2 b., 1 v., 1
1 fr-f., 1 /2 ses., 2 b., 1 v., 1 e.
1 fr-f., 2 b., 1 v., 1 e.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v.,
1 fr-f., 1 v.
18 fr-f., 8 1,·~ ses., 51 a., 30 p., 28 b.,

66

s.
e., !) s.
e., 5 s., 1 rn.
1 e., 1 s.
e., 5 s., 1 c.
e., 5 s.
1 e., 3 s.
21 v., 11 e., 55 s., 1 c., 1 m.

Solvit in arendam annualem rhenenses fl. 52.
In taxam· Sancti Georgy fl. 26.
In taxam itcm Sancti Michaelis fl. 26.
In pretium vulpina:rum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum -circiter hung. fl. 60.
Pos(scs}sio MEZEGD'"
Nomina personarum subditi:

Biro Pantya Flore
Tiam:as Gyurs
Ioan Paskul
K.ap Stephan
Karnya Petru
Szabo Tagjer
Bradia MihaJy
Hinas Iovan
Ilicze Gyurs
Laza Iovan
Birtyik Vidul
Inq. Rel. Matyi
Iovanne
Kornye Nyaks
Pall Mihaly
Summa:

5
1
1
1
1
1
2
2
2

ses., 12 a„ 6 p .. 4 b., 2 v., 2 e., 13 s.
ses., 2 a., 3 p., 2 v., 1 e., 4 s.
ses., 4 a., 4 p., 2 b., 3 v., 1 e., 10 s.
ses., 8 a., 4 p., 3 b., 3 v., 1 e., 10 s., 1 c.
1 ses., 2 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
1½ ses., 3 a., 4 p., 1 v., 1 e., 6 s.
1 ses., 3 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s., 1 c.
1 ses., 3 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 2 s.
2 ses., 4 a,, 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
1½ ses., 2 a., 3 p., 1 b., 2 v., 2 e., 6 s.
1½ ses., 3 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.

fr-f., 2
1
2
2

fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,

1 fr-f., 1 V.
1 fr-f., 1 v.
1 fr-f., 1 ses., 3 a., 3 p., 2 b .. 1 v., 1 e., 4 s., 1 m.
22 fr-f., 17½ ses., 49 a., 38 p., 22 b., 24 v., 14 e., 73 s., 2 c., 1 m.

In arendam iannwalem solvit rhenensis fl. 72.
In taxam Sancti Georgy fl. 27.
In taxam Sancti Michaelis fl. 27.
In pretium vulpinarum et martl.LI'marum pellium fl.,4.
Pro decima setigerorum solvit circiter hung.ar. fl. 75.
Hic etiam datur certa sylva glandifera ad dominiwn spectans tempore glandinatione solet inhibe!I'e pro necesitate porcorum dominalium s.aginare possunt in
eiadem porci circiter nr. 50.
Pos(ses}sio KEBEST••
Nomina personarum subditi:

Biro Luppo Peter
Sugje Togjer
Isza Ioan
Hegjigjis Gyurs
B1'ass Ioon

2 fr-f., 1 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s.
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 2 v., 7 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 5 a., 2 p., 2 v., 1 e„ 4 s.

2 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 3 v., 1 e., 7 s.
1 fr-f., 1 ses., 5 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 5 s., 1 m.

• Meziad.
•• Căbeşti.
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Herman Ioon
Matyika Gyurs
Gojlan Laszlo
Inq. Bunta Ioon
Inq. Pistia Ioan
Inq. Bucur Togjer
Summa:

2 fr-f., 1 ses., 5 .a., 4 p., 4 b., 3 v., 2
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v.,
2 fr-f., 1½ ses., 6 a., 4 p., 2 b., 2 v.,
1 fr-f., 2 b., 1 v., 1 c., 2 s.
1 fr-f., 1 V.
1 fr-f.
17 fr-f., 7 ses., 39 a., 26 p., 18 b., 19

419

e., 6 s., 1/2 m.
1 e., 3 s.
1 e., 5 s.

v., 9

0.,

44 s., 1½ m.

In decimarum arr-endam solvit rhcnenses fi. 40.
In taxam 1Sancti Georgy fi. 24.
In taxam Sancti_ Mich.aelis fl. 24.
In pretium vulpiniairum et marturrn,aru.m pellium fl. 4.
Pro decimai setigerorum circiter hungiar. fl. 70.
Mediam prartem unius molae .possidet parochus valachorum allegando eander.1
in rncdietate ad p,a.rochimn seu ecclesiam eoirundem spectante fundo extruct,Tll
existere investigiandum ade'oque utrum 1res ita se habent secus in recognitionem
juris dominJalis ab eodem quoque medicta,te ordiruaria taxa praetendenda.
Pos{ses}sio SZOHODOL LAZUR•
Nomina personarum subditi:

Biro Kozoban Gabor
1 fr-f., 1/4 ses., 4 a., 2 p., 1 v., 1 e., 1 s.
Kodrany Luka
1 fr-f., 1 ses., 4 a,, 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 9 s., 1 m.
Kapo Abrc1m
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 3 p, 3 v .. 7 s.
Nyegru Luka
1 fr-f., 1 ses., 3 a., 3 p., 2 b., 1 v., 2 s.
La,zo loon
1 fr-f., 1 ses., 3 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
Inq. Ka-bo Togjer
1 fr-f., 1/4 ses., 3 a., 1 p., 1 v., 1 c.
Inq. Re!. Pup Iovam.ne 1 fr-f., 1/2 ses., 3 a, 3 p., 2 v., 1 e.
Summia: '7 fr-f., 41/z ses., 213 a., 119 ,p., 6 b., !ll v., 5 e., 22 s., 1 m.
In arendam annualem solvit rhenenses fi. 20.
In taxam Sancti Georgy fl. 13.
In taxam item Sancti Michaelis fl. 11'3.
In pretium vulpiruarum elt marturmaru.m pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum plus minus hungar. fl. 50.
Hic quoque capiuntur trutae administrons piscato!l" annuatim siccas plus minus
nr. 50.
Pos{ses}sio ROSSIA ••
Nomina personarum subditi:
Biro Buda Ioon
1 fr-f.,
2 fr-f.,
Kirla Gabor
Petritze Gaibor
2 fr:...f.,
Malitza Gabor
1 fr-f.,
Dume Togjer
2 fr-f.,
2 fr-f.,
Husvath Gabor
Toma Pavell
2 fr-f.,
M,ark Ioon
2 fr-f.,

1/2 ses.,
1 s,es., 4
1 ses., 6
1/2 ses.,
1 ses., 4
1 ses., 4
1/2 ses.,
1/2 ses.,

2 11.,., 3 p.,
p., 3
p., 4
2 p.,
p., 2
p., 2
5 p.,
3 p.,

a., 4
a., 6
4 a.,
a., 6
,a., 4
3 a.,
3 a.,

2 v.,
b., 3
b., 3
2 b.,
b., 2
b., 1
2 b.,
1 v.,

2 e., 5 s.
v., 2 e., 10 s., 1 m.
v., 1 e., 10 s.
1 v., 3 s.
v., 1 e., 9 s., 1 c.
v., 4 s.
2 v., 6 s.
8 s.

Tom:a Togjer
Summ,a: 14 fr-f., 6 ses., 30 a., 33 p., 15 b., 16 v., G e., 55 s., 1 c., 1 m.
arendam annualem, solvit rhcnenses fl. 30.
tax,am Sancti Georgy fl. 20.
taxam item Sancti Michaelis fi. 20.
pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 4.
1

ln
In
In
In

• Azi două
.. Roşia.

localităţi

-

Sohodol

şi

Lazuri.
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Pro decima scti 6 crorum circitcr hungar. fi. 80.
In ieritorio pos(scs}sionis hujus 1clantur montes faginacei ad dominium pertim'nles vulgo FejedC'lcm Havassa dioti, ubi glandine-s procreantur, facile saginari
possunt porci circiter 1 OOO erga decimam tali tempore solent suscipi porci circum;idjaccntium pagorum.
Pos(scs}sio FENERES*
Nomina personarum subdili:

Biro Macskas Nikora
1 fr-f., 1 ses., 4 a .. :1 p., 2 b., 1 v., 2 s.
Sztanik Gabor
1 fr-I., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b„ 1 v., 1 c., 2 s.
h'.aru Gyurs
2 fr-f., 11/z ses., 6 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 c., 2 s.
Iv.an Gyw·s
2 fr-f., 1 ses., 3 a., 2 p., 2 v., 2 s.
Tal Togjer
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 1 p., 2 b., 1 v., 2 s.
Sora Iliszia
Z fr-f., 2 ses., 8 a., 4 p., 4 b., 2 v., 1 e., 6 s., 1 c.
Csobre Mihok
1 fr-f., 2· ses., 8 a., 2 p., 2 b„ 1 v., 1 s.
Togjer Farkul
2 fr-f., 3 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 c., 6 s., 1 c.
Balkos Ioan
2 fr-f., 2 ses., 8 m, 4 p., 4 b., 3 v., 1 c., 6 s.
Macskas Ioon
2 fr-f., 11/z ses., 4 a., 3 p., 2 b., 2 v., 2 s., 1 c.
Pirlyc Peter
2 fr-f., 2 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
S:z;ala Jliszia
,I fr-f., 2 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 1 v., 2 e., 9 s., 1 c.
S:z;a},a Gabor.
2 fr-f., 2 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 1 v., 5 s.
Szim.e Gyurs
1 fr-f., 1 ses., 2 a., 2 p., 1 v., 1 s. ·
Mihagsa Abra,m
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s., 1 c.
Inq. Mihagsa Bafos
1 fr-f., 1 v., 1 s.
Inq. Furesz Gabo~
1 fr-f., 1 v.
Inq. Ivan Nikor.ai
1 fr-f., 1 v.
Macskas Ioan
~ fr-f., 2 ses., 8 .a., 4 p., 2 b., 1 v., 3 s.
Summa: 28 fr-f., 26 ses., 89 a., 45 p., 35 b., 2,6 v., 9 e., 58 s., 5 c.
In arendam annualem solvit rhenenses fl. 38.
In taxam Sancti Georgy fl. 25.
Item taxam Sancti Michaelis fi. 25.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigcrorum hung. circiter fl. 40.

Pos{ses)sio SZENT MARTON•
Nomina personarum subditi:

Biro Gyurka Vcsze
Lazahotza Istvan
Mcmetze Togjer
Laza Paskul
Toto Filcmon
Fercncz Kracson
Lareha Ioan
Bul Mihaly
Favur Togjer
Ungur Togjer
Sipa Stephan
Lareha Abram
Summa:

1
2
1
2
2
2
4
4
1

fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,

'1 ses., 15 a., 3 p., 4 b., 2 v,, :1 e., 17 s.
1/2 ses., 3 a., 2 b., 2 v.
1 /3 ses., 2 a., 2 b., 1 v., 1 s.
2 ses., 12 ii., 6 p., 4 b., 3 v., 1 e., 19 s.
11/z ses., 12 a., 4 p., 4 b., 1 v., 6 s.
2 ses., 12 a., 4 p., 4 b., 2 v., 1 e., 12 s.
1 ses., 6 a., 2 p., 4 b., 3 v., 1 e., 16 s.
3 ses., 11 a., 3 p., 6 b., 2 v., 1 e., 2,3 s.
1 ses., 3 ,a, 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.

1 fr-f., 1 /3 ses., 3 a., 2 p., 2 b., 1 v., 6 s.
1 fr-L, 1 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 1 s.
21 fr-f., 14½ ses., 85 a., 29 p., 36 b., 19 v., 7 e., 103 s.

In arendam annualem solvit rhenenses fl. 44.
In taxam Sancti Georgy fi. 22.
In taxam item Sancti Michaelis fl. ::!2.
'" Feneriş.
•• Sînmartin de

Beiuş.
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In pretium vulpinon·um et marturmarum pcllium fi. 4.
Pro decima sctigerorum plus minus fi. 70.
In teritorio pos(ses)sionis hujus dantur cerLae te~nac arabilcs clomin;:iles în du;:is
calcaturas distinctae, capaces cub. posson. nr. 10. Nona solet exarcndare in hung.
cir. fl. 7.
Praeterea datur etiam ccrtum pratum proferens currus îoeni cir. nr. 7 sold
exarendare in hung. fl. 12.
Pos(ses)sio POKOLLA"'
Nomina personarum subdiU:

Biro Hep Togjer
Ungur Togjc.r
Szakan Ioon
Mihaly Peter
Fadolca Peter
G:abrutza Peter
Ki;rsc1 Ianos
Abram Ianos
Mihele Gyorgj
Summa:

2 fr-f., 2 scs., 8 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 c .. 13 s.
2 fr-f., 2 ses., 10 a., 4 p .. 4 b., 2 v., 2 e .. 1:> s., 1 m.
1 fr-f., 1 scs., 4, a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 c., G s.
1 fr-f., 1 scs., 5 a., 2 p., 2 b., 1 ,·., 3 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 s.
2 fr-f., 1½ ses., 5 a., 2 p., 2 b., 1 v., 2 s.
2 fr-f., 2 ses., 20 a., 8 p., 6 b., 2 v., 2 c., 13 s.
2 fr-f., 2 ses., 20 a., 8 p., 2 b., 2 v., 1 e., G s.
3 fa--f., 2 ses., 16 a., 6 p .. G b., 6 v., 1 c., 10 s.
17 fr-f., 13 ses., 91 a., 40 p., 28 b., 18 v., 8 e., 69 s., 1 m.

In arendam annualcm solvit rhencnses fi. 30.
In taxam Sancti Georgy fl. 22.
In taxam item Sancli Michaelis fl. 22.
In pretium vulpiniaa-um et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum plus minus hungar. fl. 32.
In teritorio pos(ses)sionis hujus dabantur caertae terrae arabiles dominales,
ubi dcfacto ecclesia valachorum aedificata. Tiempoire Benkovicsiano solebant pro
dominio inseminare. Provisores Belinyesienses nune vcro habito eo respectu, quod
intuitu tax.a.rum annualiwn pos(ses)sio haec paucos, adco ten.as proprias ha:beret,
ex indultu d(omi)ni. Praefecti sine omni arenda et decima ussuat, ad ulteriorem dominy dipositionem, incolae pos(ses)sionis praespecificatae.
Pos(ses)sio PETRAN VALAN._
Nomina personarum subditi:
Biro Erdelan Nikora
V1ancso Gyurs
Mark loon
SZklllagsan Stcfon
Racz StancsuJ
Murecz Flore
Bocz:a Nikora
Szverle Kracsun
Inq. Hajdu Mihaly
]nq. Gicza Peter
Inq. Erdel.an Luka
Summa:

1 fr-f., 1/2 scs., 2 a.
2 fr-f., 3 ses., 20 a., 4 p., 4 b., 2 v., 1 c., 13 s., 1 m.
2 fr-f., 2 ses., 12 •a., 3· p., 4 b., 2 v., 1 c., 14 s.
2 fr-f., 3 ses., 11,2, a., 4· p., 4 b., 3· v., 11 e., 14 s., 1 c.
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 c., 9 s.
1 fr-f., 1 ses., 3 a., 3 p., 1 v., 1 e.,1 G s.
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 2 v., ,1 e., 5 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 4 p.,2 b., 2 v., 2 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 m, 2 p., 2 v., 1 c., 2 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 3 p., 2 b., 3, v.,,5 s.
1 fr-f., 1 /2 ses., 2 a., 3 p., 1 v.
15 fr-f., 14, ses., 76 a., 32 p., 20 b., 20 v., 7 c., 72 s., 1 c., 1 m.

ln arendam annualcm solvit rhenenses fl. 30.
1n taxam Sancti Georgy fl. 17.
ln taxam Sancti Michaelis fl. 17.
In pretium vulpina.rum et marturmarum pellium fl. 4Pro decima setigerorum plus minus hungar. fi. 50.
• Pocola.
•• Azi două localităţi Petrani şi Vălenii de Beiuş.
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l'os(ses)sio SZOKANY•
Nomina personarum subditi:

Biro MaTtin Mihally
Pavel Flora
Tuv.a Gaibor
Budoran Gyurs
Mark lllie
Ungur Ursz
Ba.r Dcmcdru
Ganya Gyurs
Martin luon
Szokan Ioan
Summa:

2 fr-f., 1 ses., 3 a .. 2 p., 2 b., 1 v., 3 s.
1 fr-f., 11.12 scs., 8 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 C'., 4 s.
1 ir-f., 1 ses..; 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
3 fr-f., 2 ses. 14 a., 4 p., 4 b., 3 v., 1 e., 7 s.
1 fr-f., 1 ses., 4, a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 c., 4 s.
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 3 b .. 2 v., 1 c., 6 s.
2 fr-f., 1 1/2 scs., 4 a., 3 p., 4 b., 2 v., 6 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 3 b., 2 v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1 /2 ses., i a., 1 p., 2 v., 3 s.
1 fr-f., 1 1/2 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 c., 2 s.
15 fr-f., 12 ses.,\ 53 a., 22 p., 24 b., 17 v., 7 c„ 42 s.

In
In
In
In

arendam annualem solvit rhcnenses fi. :20.
t,axam Sancti Georgy· fi. 22.
taxam item Sancti Michaelis fi. ,22.
pretium vulpinarum et marturmairum pellium fi. 4.
Pro decima setigerorum plus minus hungar fi. 30.
Pos (ses) sio DRAGOT A••
l\'omina personarum subditi:

Iliro Juan Gyurs
Husv.at Mihok
Indre Miha,lly
Vutan Gabor
G<.'ntz Iuon
Koszt.a Peter
Kara.bas Toma
B:u· Vesze
Inq. R. Farkas Gaborne
Inq. R. Indre: Gyorgyne
Summa:

1 fr-f., 1 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 3 v., 1 e., 6 s.
3 fr-f., 1 1/2 ses., 8 a.,., 2 p., 4 b., 4 v., 2 c., 12 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 2 .a., 2 p., 2 v., 2 s.
2 fr-f., 1 1/2 ses., 4 a., 4 ,p., 2 b., 2 v., 1 e., 9 s.
2 fir-f., 2 ses., 12 a., 4 p., 4 b., 3 v., 1 e., 9 s.
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 ib., 1 v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 2 p., 2 v., 3 s.
2 fr-f., 1 1/2 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 2, v., 1 c., 12 s.
1 f.r-f., 1/2 ses., 2 a., 2 p., 1 b., 1 v., 1 c., 3 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 2 p., 2 v.
17 fr-f., JO½ ses., 51 a., 26 p., 17 b., 2t2 Y., 8 e., 60 s.

Pos(ses)sio haec solvit in arendam annualem rhenenses fl. 20.
In taxam Sancti Georgy. fl. 18.
In taxam item Sia.n.cti Michaelis fl. 18.
In pretium vulpinaTllJTl et marturma.rum pe.llium fl. 4.
Pro decima setigero['um circi ter fl. 60.
Pos (ses) sio G Y ALAN ...
l\'omina personarum subditi:

Biro Ferencz Ioon
Matyika Gyurs
Igniat Ioan
Ferencz Iszpasz
Velits To,gyer
Dringo Iremia
Budo Flore
B:u· Peter
Summa:

1 fr-f.
1 fr-f., 1 1/2 ses., 8 a., 4 p., 4 b., 4 v., 1 e., 7 s.
1 fr-f., 1 1/2 ses., 8 a., 4 p., 4 b., 3 v., 1 e., 2 s.
2 fr-f., 11/2 ses., 6 a., 5 p., 3 b., 2 v., 2 e., 8 s.
2 fr-f., 11/2 ses., 8 a., 4 p., 4 b., 3 v., 1 e., 13 s.
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 2 v., 4 s.
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
2 fr-f., 1 1/2 ses., 8 a., 4 p., 4 b., 5 v., 1 e., 6 s.
12 fr-f., 9½ ses., 48 a., 28 p., 23 b., 21 v., 7 e., 43 s.

• Săucani.
•• Drăgoteni.
... Delani.
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In arendam iannualem pos(ses}sio haec solvit nihil. ex eo quod, ex omni gen('ris frugibus. solvat decimam, seu noT1Jam, prouti in rotionibus decimalibus sp~ci(i.
caretur cum pecuni,a etiam ~demJ)tibilium.
In taxam Sancti Georgy prraestat rhenenses fl. 17.
In taxam item Sancti Michaelis fl. 17.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fl. 2.
Pro decima setigerorum circiter hungar fl. 40.
Pro decima item kukurucz, oanabum et caulium plus minus hung. fl. 4.
Haec pos(ses}sio ex reliquis lia,bori1bus dominalibus exmissa servit hebdomadatim circa domum braxatoriam Belinyesiensem.
Pos(ses}sio VENTER•
Nomina personarum subditi:

Biro Fors Iovan
1 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 2 p., 2 b., 1 v., 4 s.
Csung Kracsun
2 fr-f., 2 ses., 12 a., 8 p., 2 b., 1 v., 3 s.
Toma Peter
2 fr-f., 1½ ses., 8 a., 3, p., 1 v., 7 s.
Toma J:an,os
1 fr-f., \l½ ses., 8 a., 3 p., a. b., 1 v., 1 c., 11 s.
Csung Gyurs
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 1 b., 1 v., 3 s.
Hertze Mihaly
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p,. 2 b., 1 v., 2 s.
Inq. Hiercze Peter
1 fr-f., 1 v., 1 e.
Hircze Gyurs,
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a .. 3 p .. 2 b., 1 v., 1 e., 11 s.
Mutz Peter
1 fr-f., 1 ses., 11 a., 3 p., 2 b., 2 v., 3 s.
Inq. Antoh Gavrilla
1 fr-f., 1 ses., 3 a., 6 p., 1 v., 1 s•.
Daraban Ianos
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 3 p., 2 b., 1 v.
Hertze Demeter
2 fr-f., 2 ses., 12 a., 6 p., 2 b., 1 v., 6 s.
lnq. Erdekm LupuJ
l fr-f.,1/4 ses., 2 p., 2 b., 2 v., 1 s.
lnq. Fors Urszul
2 fr-f., 1/3 ses., 3 a., 2 p., 1 v., 1 e.
Osupuliga Iovan
2 fr-f., 1 ses., 9 .a., 3 p., 2 b., 4 v., 1 e., 4 s.
Muty Peter
1 fr-f., ,1 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3, s.
Inq. Miszutz Peter
Less Janos
2 fr-f., 2 ses., 12 ,a., 6 p., 4 b., 3 v., 1 e., 16 s.
Summa: 25 fr-f., 17½ ses., 109 a., 60 p., 26 b., 25 v., 7 e., 65 s.
In arendam ,annua:lem solvit rhenenses fi. 26.
ln taxam Sancti Georgy contribuenrte ad ultcriorem dominy dispositionem ingrcmium pos(ses}sionis hujus quoad ta!x:Jas, pos(ses}sione Rogoz fl. 21.
In taxam item Sanoti Michaelis aequali modo fl. 21.
In pretium ibem vulpinairum et marturmarum pellium fi. 4.
Pro decima setigerorum circiter hung.ar. fl. 40.

Pos(ses)sio SZENT MIKLOS cum SOLYOM•"
Nomina personarum subditi:

Dudas Hi.a
Bolg.a Kracsun
Mlagjin Tirpa
Hentz Gyorgj
M,oczok Ioan
Pincze Paskul
Bor2ia Szimeon
Pul Andres
Boty lanos

2 fr--f., 3 ses., 16 a., 10 p., 4 b., 3 v., 2 e., 15 s.
2 fr-f., 3 ses., 10 a., 10 p., 4 b., 4 v., 1 e., 15 s.
4 fr-f., 5 ses., 14 a., 14 p., 4 b., 5 v., 2 e., 20 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 5 p., 2 b.
1 fr-f., 1 ses., 6 :a., 3 p., 1 b., 3 v., 1 e., 10 s.
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 12 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 7 s.
1 fr-f., 2 ses., 16 a., 4 p., 2 b., 3 v., 1 e., 20 s.
1 fr-f., 1 seis., 8 a., 3 p., 1 b., 3 v., 1 e., 1 s.
Summa: 14 fr-f., 18 ses., 86 a., 55 p., 22 b., 25 v., 9 e., 100 s.

• Vintere.
•• Sînnicolau de

Beiuş împreună
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Pos(ses)sio Solyom sol:.it in arendam annualcm rhen. fl. 13.
In taxam Sancti Georgy fl. 5.
In taxam item Sancti Michc1elis fl. 5.
In pretîum item vulpinanim et martur. pellium fl. 2.
Pro decima sctigcrorum plus minus hung. fi. 20.
Szent Mikl6s vero qua neo populata respc-ctu omnium aparte rhcn. fi. 35.
ln pretium item vulpinarum et marturmarum pellium fl. 2.
Pro decima ilcm setigcrorum plus minus lmngar. fl. 14.
Pos(ses)sîo EOHVENYES*
Nomina personarum subditi:

Biro Veszc' Iovan
Heregyo Peter
Pulljak Pelt'r
Handro Iovan
M.ara Iovan
Marta Iovan
Veszc Iovan
Driglo Mihaly
Inq. Olah Istvan
lnq. Tudokan Mihaily
Summa:

1 fr-f., 1½ ses., 10 a„ 3 p., 2 b .. 2 v., 1 <:'., 2 s.
2 fr-f., 2 ses., 6 a., 2 p., 2 ib., 1 v .. 1 c., 6 s.
2 fr-f., 3 ses., ,l2 a., 4 p., '1 v., 11 e.
2 fr-f., 4 ses., 112 a .. 4, p„ 4 b., 4 v., 1 e .. 5 s.
2 fr-f., 2 ses., 9 a., 2 p., 1 b., 1 v., 1 e., 2 s.
1 fr-f., 1½ ses., 5 a., 3 p., 2 b., 1 v., 2 s., 1 c.
1 fr-f., 2 ses., 10 a., 2 p„2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
1 fr-f., 1 ses., 5 a., 2 p., 2 b., 2 v.
1 fr-f.
1 fr-f., 1 ses., 2 a., 2 p., 1 v.
14 fr-f., 18 se-s., 71 a., 24 p., 15 b., 16 v., 6 e., 23 s., 1 c.

In arendam annualem solvit rhenenses fl. 36.
ln taxam Sancti Georgy' fl. 18.
ln taxam item Sancti Michaelis fl. 18.
In pretium vulpin.:urum e't marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum hungar. circiter fl. 50.
Pos(ses)sio PRAESZAKA „
Nomina personamm subditi:

Biro Horgje Peter
Szverle Paskull
Flore Mihaly
Flore Mihok
Csorgg alias
Szverle Mihaly
Bele Nikom
Szabo Iovan
Balint Ilia
Inq. Benye Togjer
Inq. Lukacs Iovan
Tiel. lnq. Gyurka Iliane
Summa:

1 fr-f., 1/2 ses., 2 a., 3 p.
3, fr-f., 3' ses., 12 a., 4 p., 4 -b., 2 v., 1 e., 7 s.
3 fr-f., 2, ses., 9 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 7 s.
2 fr-f., 2 ses., 10 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
2 fr-f., 1 ses., 6 a., 2 p., 2 /b., 1 v., 3 s.
3 fr-f., 2 ses., 12 a., 2 p., 4 b., 4 v., 1 e., 17 s.
2 fr-f., 2 ses., 13, a., 2 p., 2 v., 1 e., 3 s., 1 c.
2 fr-f., 2 ses., 8 a., 6 p., 2 b., 2 v., 1 e., 7 s.
1 fr-f., 1 ses., 5 a., 1 p., 2 b., 1 v., 5 s.
1 fr-f., 1 ses., 5 a., 1 p., 2 v., 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 3 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 1 s.
21 fr-f., 18 seis., 85 a., 27 p., 20 b., 21 v., 8 e., 62 s., 1

In arendam annualem adminis,trat rhenenses fl. 30.
In taxam Sancti Georgy· fl. 22.
In taxam Sancti Michaelis fl. 22.
In pretium vuloinarum et marturmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum hungar. fl. 80.
• Urviş de
•• Prisaca.
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Pos(scs}sio BORZIK*
Nomina personarum subditi:

Hcre Kracsun
Hcre Peter
Hcrc Luka
Inq. Farkas Ilia
Summa:

2 fr-f., 1 ses.,
2 fr-f., 1 ses.,
2 fr-f., tl' scs.,
1 fr-f., 1 v.
7 fr-f., 3 scs.,

7 a., 3 p., 4 b., 1 v., 1 e., 9 s., 1 m.
7 a., 3 p., 2 b., 3 v., 1 e., 10 s., 1 c., I m.
7 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 10· s., 1 c., l m.

21 a., 9 p., 8 b., 6 v., 3 e., 29 s., 2 c., 3 m.

In arendam annualem solvit rhenenses fl. 26.
In taxam s~mcti Georgy fi. 13.
In taxam Sancti Michaelis fl. 13.
In pretium vulpinarum et marturman1m pcllium n. 2.
Pro decima setigerorum hungar. circitcr fi. 20.
Supra pos(ses}sionem hanc in montiibus datur certus campus pro pascuis vulgo
Ur Mezeje dictus temrpore Benkovitsiano pascebantur 1bidem oves dominales, nune pro
pascuis pecorum usuat haec pos(scs}sio ct alia pos(scs}sio Ujlak usque ad ulteriorem dominy dispositionem absque ulla arenda.
Pos(ses}sio GYOSZAN FORRO„
Nomina personarum subditi:

Biro Ionak Peter
1 fr-f., 1 scs., 4 a., 3 p., 2 v., 1 e., G s.
Kozma Peter
3 fr-f., 3 ses., 1G a., 3 p., 6 b., 4 v., 1 e., lG s., 1 c.
P1as-ztin Ioon
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 10 s .
.Jank Gyurs
2 fr-f., 2 ses., 12 a., 6 p., 4 b., 3 v., 2 e., 22 s., 1 c.
Buzgo Nikora
3 fr-f., 2 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 8 s.
P.antes Gyurka
1 fr-f., 2 ses., 12 a., 3 p., 2 b., 2 v .. 1 e., 16 s., 1 c.
Bota Ioon
2 fr-f., 1 ses., 7 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 c., 8 s., 1 c.
Sztancs Peter
1 fr-f., 1½ ses., 9 a., 2 p., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s., 1 c.
Balts Gyurs
1 fr-f., 2 ses., 8 a., 2 p., 1 b., 2 v., 1 e., 10 s.
Borz Gyurkc1
2 fr-f., 1½ ses., 8 ia., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 10 s.
Inq. Pietrile Toma
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 1 p., 2 b., 2 v., 8 s.
Inq. Petril~ Gabor
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 1 p., 2 b., 1 v., 5 s.
Inq. Kucsula Ioan
1 fr-f., 1 b., 1 v., 3 s.
Summa: 21 fr-f., 18 ses., 98 a., 34 p., 28 b., 25 v., 10 e., 128 s .. 5 c.
In aTendam annualem soJvit rhenenses fl. 32.
In taxam Sancti Georgy fl. 25.
In taxam itidem Sancti Michaelis fl. 25.
In pretium vulpinarum et morturmarum pellium fl. 4.
Pro decimai seti:gerorum plus minus fl. 100 .

•..

Pos(ses}sio UJLAK ....
Nomina personarum subditi:
1 fr-f.,
1 fa--f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,
2 fr-f.,

Biro Gyorffi Andrias
Balog Istok
Marton Mihaly
Lorincz Istvan
Benedek Laszlo
Szabo Laszlo
BaillJa Balint
Nemet Istvan

'"Barz.
•• Forău.
••• Uileacu de

2 ses., 12 a., G p., 2 b., 1 v., 4 s.
2 ses., 17 a., J p., 2 b., 2 v., 7 s., 1 c., 1/2 m.
1 ses., 5 a., 4 p., 2 b., 3 v., 6 s.
1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 1 s.
1½ ses., 8 a., 3 p., 2 b., 1 v., 4 s.
4 ses., 16 a., 4 p., 4 b., 2 v., 12 s.
2 ses., 12 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 ,e., 6 s.
31 ses., 12 a., 6 p., 4 .b., 3 v., 6 s.

Beiuş.

https://biblioteca-digitala.ro

Ana llea, Gheorghe Mudura, Veronica Covaci

4'.?6

Gcrgely Gyurka
Balla Janos
Inq. Scres Koszta
Ilorz Miha'ly
Ba.log Janos
Summa:

1 fr-f., 3
1 fr-f., 3
1 fr-f., 1
3 fr-f., 3
2 fr-f., 5
20 fr-f.,
1/2 m.

74

ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,

8 a., 4 p., 2 b., 4 v., 1 e., 12 s.
12 a., 6 p., 4 b., 3 v., 1 e., 6 s.
3 a., 2 p., 2 b., 1 v.
16 a., 6 p., 6 b., 5 v., 2 e., 15 s.
16 a., 6 p., 4 b., 5 v., 2 e., 12 s.
311/z ses., 140 a, 57 p., 38 b., 33 v., 8 e., 91 s., 1 c.,

In arendam annualem praestat rhencnses fl. 20.
In taxam Sancti Georgy f!. 10.
In taxam &moti Michaelis f!. 10.
In pretium vulpinarum et mru-t.urmarum pellium fl. 4.
Pro decima setigerorum plus minus hungar. fl. 50.
In teritorio pos{ses)sionis hujus datur certum foenetum dominale proferens
foeni curum circiter nr. 2, exarendari solet plus minus în hungar. fi. 3. Ubi vero
oampus idem mutatur in pascuas consumunt peco.r.a circu.rn,a,djacentium pagorum
absque ulla arenda.
Altera pars molae spcctat ad parochiarrn Belinyesiensem - catholicam, a qua
taxa in medietate proveniens ad prae'iens condonatur d{omi)nis plebanis.
Pos{ses)sio PETRACZ et SOLYMOS•
Nomina personarum subditi:

Biro Ballye Mihaly
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v.
Popa Mihaly
1 fr-f., 11/z ses., 4 a., 4 p., 2 b., 1 v., 1 e., 6 s.
Flestye Peter
1 fr-f., 2 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 6 s.
Voje Abra'm
1 fr-f., 11/z ses., 4 a., 2 p., 1 b., 2 v., 1 e., 5 s.
Sandor Flore
1 fr-f., 11/z ses., 4 .a., 2 p., 1 b., 2 v., 1 e., 5 s.
Inq. Kadar Ioon
1 fr-f., 2 v., 2 s.
Boitz Gabor
1 fr-f., 1 ses., 3 a., 1 p., 3 v., 1 e., 2 s.
Boitz Petler
1 fr-f., 1 ses., 3 a., 1 p., 2 b., 2 v., 1 c., 4 s.
Opre Birta
1 fr-f., 11/z ses., 6 a., 4 p., 2 v., 3 s.
Boitz Gyorgj
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 4 s.
Szor-_s. Togjer
1 fr-f., 1 e.
Rcl. Laurenty Opre
1 fr-f., 4 s.
Ladar Abrarn
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 3 p., 1 v., 3 s.
Dan Togjer
1 fr-f., 2 ses., 6 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 7 s.
Kracsun MJ-iok
1 fr-f., 2 ses., 6 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 6 s.
Kopil Ioon
1 fr-f., 11/z ses., 5 a., 2 p., 2 b., 2 v., 3 s.
Tok Mihaly
2 fr-f., 1 ses., 4 a., 2 p., 2 e.
Inq. Boitz Matyul
1 fr-f.
Summa: 20 fr-f., 191/z ses., 61 a,., 34 p., 22 b., 26 v., 10 e., 62 s.
In arendam annualem solvit nihil ad paritatem pos{ses)sionis Gyalan aeque
servitia praestat circa domum braxatoriam Belinyesiensem hebdomadatim.
ln taxam Sancti Georgy soJvit rhenenses fl. 15.
In taxaim Sancti Michaelis fl. 15.
ln pretium vulpinarum et m0!I'turmarum pe-Uium fl. 4.
ln decimam setigerorum circiter hungar. fl. 40.
Pro dccim0• item caulium, indici et can.abum fl. 4.
Pos{ses)sio ROGOZ"'.,
Nomina personarum subditi:

Iuratus Kartzis Gyorgj
Gutza loon
• Petreasa
•• Rogoz.

2 fr-f., 1 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 1 v.
i.21 fr-f., 2 ses., 8 a., 3 p., 4 b., 2 v., 1 e., 6 s.

şi Şoimuş.
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1 fr-f., 2½ ses., 12 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., fl s.
2 fr-f., 2½ ses., 12 a., 4 p., 4 b., 3 v., 2 e., 12 s.
Summa: 7 fr-f., 8 ses., 36 a., 14 p., 12 b., 8 v., 4 e., 26 s.

In arendarm annualem solvit rhenenses fl. 18.
In negotio taxae contribuit proportion.ate in medium pos{ses)sionis Venter
u:sque ad ulteriorem modificationem et majorem populart.ionem.
In pretium vulpin:arum et mm·turrnarum pellium fl. 2.
Pro decima setigerorum hungar. circiter fi. 20.
Pos{ses)sio SONKOLYoss•
Nomina personarum subditi:

Biro Groza Ioan
Oreg Petriko Gyorgy
Ifjab Petriko Gyorgy
Ba-nyacz Mihok
Kovacs Janos
Kovacs Peter
Kovacs Istok
Buda Togyer
Szakacs Istok
Petrilro Peter
Turfa Mihok
Kocsis Gyorgy
Birta Istvan
Inq. Buda Flora
Birta Miklos1
Lu;psan Peter
Inq. Kemecse Jancsi
Inq. Gyorgyia Togyer
Summa:

fr-f., 1/4 ses., 3 a.d., 2 b .. 2 v., 1 e., 3 s.
fr-f., 5½ ses., 30 a., 6 a.d., 8 p., 6 b., 7 v., 2 e., 48 s.
fr-f., 5 ses., 20 a., 5 a.d., 8 p., 6 b., 7 v., 3 e., 45 s.
fr-f., 2 ses., 10 a., 5 a.d., 4 b., 4 v., .2 e .. 16 s., 1 c.
fr-f., 2 ses., 20 a., 6 p., 4 b., 8 v., 3 e., 25 s.
1 fr-f., 2 b., 1 v., 2 e., 14 s., 1 c.
1 fr-f., 1 ses., 12 a., 4 a.d., 3 p., 2 b., 1 v., 2 e., 10 s.
2 fr-f., 3 ses., 20 a., 5 a.d., 6 p., 6 lb., 5 v., 2 e., 20 s.
2 fr-f., 4½ ses., 10 a., 3 a.d., 6 p., 3 b., 3 v., 11 s.
3 fr-f., 3 s,es., 22 a., 2 a.d., 5 p., 4 b., 4 v., 2 e., 31 s.
1 fr-f., 3 ses., 12 a., 4 a.d., 4 p., 2 b., 2 v., 5 s.
2 fr-f., 31/z ses., 16 a., 4 a.d., 4 p., 2 b., 1 v., 3 e., 10 s.
3 fr-f., 3½ ses., 16 a., 4 a.d., 4 p., 4 b., 3 v., 1 e., 8 s.
1 fr-f., 1~2 ses., 5· a., 6 a.d .. 2, b., 8 v., J e., 13 s.
2 fr-f., 1 ses., 12 a., 1 p., 2 b., 2 v., 10 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 5 a.d., 2 p., 2 b., 3 v., 6 s.
1 fr-f., 2 b., 6 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 2 a.d. 1 v., 2 s.
33 fr-f., 39¼ ses., 205 a., 50 a.d., 54 p., 57 b., 57 v., 24 e"
1
2
3
3
3

283 e .. 2

<'

In arendam annualem solvit rhenenses fl. 52.
In taxam Sancti Georgy fl. 24.
In tiaxam item Sancti Michaelis fl. 24.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium fi. 4.
Pro decima setigerorum plus minus hungar. fl. 100.
Dantur hic certae terrae arabiles dominales duarum calcaturarum, cubulorum
circiter Possonien. nr. 35. Nona earundem quoad calcaturam unam exarendatur
plus minus in hungar. fl. 10.
Datur hic certus fundus desertus olim allodialis, convehebatur eo, harum pro
ut et reliquarum in teritorys circumjacentium pagorum existentibus, terrarum
domirualium procrea,tianes, si pingvior daretur terra posset inibi ext-rui domus allodialis, locus hic undique opportunitatem habentes.
Pos{ses)sio IANOSFALVA"*
Nomina personarum subditi:

Biro Mattyas Istvan
Csapo Janos
Olah Istvan
Csapo I-stokl
Urszul Togyer

1
1
3
2
2

fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,

1 ses., 4 a., 1 p., 2 V., 3 s.
3 ses., 9 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 10 s.
6 ses., 25 a., 6 p., 8 b., 7 v., 2 e., 29 s.
2½ ses., 12 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 11 s.
1 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., ~ s.

• Şuncuiuş .
.. loaniş.
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Inq. L1zuran Pl'lcr
1 fr-f.. 1 s.es., 2 b., 1 v., 1 c., 13 s.
Gcncz Abraham
3 fr-f., 3½ ses., 16 a., 4 p., 4 b .. 4 v., 3 c., 23 s., 1 c.
Kaclar Mihaly
1 fr-f., 2 ses., 12 a., 2 p., 2 b., 2 v .. 1 c., 7 s.
lnq. Karkolly Peter
1 fr-L, 1 /2 ses., 2 a., 1 p., 2 b., 1 v., 1 c., 2 s.
Inq. Drinka Szimcon
1 fr-f., 1.·2 scs., 2 .1., 1 p., 2 b., 1 v., 2 s.
Summa: 16 fr-f., 20 ses., 90 a., 28 p., 26 b., 24 v., 10 e., 102 s., 1 c.
ln arendam annualcm administ.r;it rhencnses fl. 30.
In i;ix;im Sancti Gcorgy fl. 17.
ln ta:xcam item Sancti Michaelis fi. 17.
In prctium vu1pinan1m et m,n-turmarurn pclliurn fl. 4.
Pro decima sctigL'rorum hungar. plus minus fi. GO.
ln teritorio hocce etiam sunt terrae dominales cubulorum possonien. circi ler
nr. 10 exarcndari sCJ!ct provenicns nona in hung. fl. 7.
Annexus eisdem certus hortus inquo antecedenter fuerant horea, nune inseminatur per inco!as indico erga praeviam decimme solutionem.
Referunt nonnulii certam partem terrarum dominalium per incolas occultntam
ac intra se divisam esse, inquisitionaliter adeoque investigandmn veniet.

Extractus summari spanatus Ioannis Csunye
Nomina
Locorum

Remcthe
Gyoszan
Gurbcstd
Mezi.ad
Kebesd
Szohodol
Lazur
Roşia

Fcnercs
Szent
Martony
Pokola
Petrany
Valan
Szokany
Dragottai
Gyalan
Ventcr
Solyom Sz.
Mik!os
Eorvinyes
Prisroka
Borzik
Gyoszan
Forr6
Ujl.iak

Petrasz
Solymos
Rogoz
Sonkolyoss
Janoskllva
Summa:

I

If,.-f.1

scs.

a.

p.

b.

V.

c.

s.

31

22 3,'1

1G8

86

56

41

12

11-1

1

1

18
22
17

8 1 /1
17 l ,'2

51

30
:l8

55
,:l

:rn

!)

1
2

26

21
24
1!)

11

7

28
22
18

11

,1()

-11

-

1
1
11/2

7
11

•1 1/2

23

19
33
45

6
15
:l2

11
1G

5
6
!)

22
55
58

-

29
10

36
28

1!)

18

7
8

103
6!)

-

5:1
51
48
10!)

32
22
28
28
60

20
24
17
23
2G

20
17
22
21
25

7
7
8
7
7

86
71
85
21

55
24
27
9

22
15
20
8

25

!)

1G

6

98

28
38

(-j

:m

28

26

8!)

21
17

111 /2
1:l

!)1

15
15
17
12
25

11
12
101/2
!) 1/2
17 1.2

1-1
14

18

21
7
21
20
20
7

18
18
3

85

76

:ll 1/2

110

3-1
57

l<J 1/2

18

61

31

:n

8

:lG

:rn 1/4

H

16

20

205
90

54
28

I 4:i2 I 376 11-1

11 855

26

1

1

8

6

.)

25
33

10
8

26
8
57

10
•l

1

--

1
1

1

-

-

-

--

-

-

2

3

128

5

91

1

:•)
1,-

- -

2-1

62
26
28:l

24

10

102

542

I 20s

11 ,81

22
12
57
26

I 852 I 5!)!)

21

1

5

-

60
43
65

m.

1

72
-12

100
23
62
2!)

.,

c.
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Spanatus hic in arendam annu1alcm solvit rhem'nses fl. 739.
Item in taxam utramquc fl. 906.
Ab ahcnis crematorys circitcr n. 39.
A molis et molitoribus fi. 85.
In pretium ~ulpinarum et marturmarum pcllium fl. 90.
Pro aedificys aptas sylvas habet sufficientes, distractionem lignorum nuUam,
decima gkmdinum ubi fit procreatio una cum pecunia caespitalitatis importat plus
minus rhcn. II. 1 150.

QUANTUM ViERO AD PROVENTUS PRAESPEClFICATOS
OBSERVANDUM
Universac arendae 0nnua.Jes solvuntur pro universis decimis ex quibus cumqu~
tandem frugum et utili'tatum generibus dominio obvenire delbentibus et haec in
:fixo et rato, omnis pos(ses)sio obtingens suum certum, perspectum habens a conventionis tempore cum dominio inirtae, prout taxae Sancti Georgy et Michaelis ac
pr,etium etiam pellium.
Reliqui vero proventus, prout decimae setigerorum, taxae molarum et cacaborum, nec non prctium butyri a singula mulgibili viacca per mediam unam proven.ientis pro ratione tempus variabiles et minus fixi, ubi plus, ubi minus inferentes.
Non existente glandine, nuU.a exigitur etiam setigcrorum decima, solummodo
pecunia cespitalitatis, singu:lum unius anni et ultra den. hung. 1~ rcdimentes, infra
vero duo vei tres numerarntur pro uno; ubi vero decimantur, ex decern accipitur
unus; non attingentes nwnerum decenarium praeter cespitalitatis pecuniaro redimuntur per den•. 24. Decimus vero pro ratione tempus erga depositionem pro eodem
duum, triurn subinde etiam quatuor florenorum rclinquitur praemanibus hospitis.
Saepius tiamen sit conventio in summa, longe majorem importans dominio
fructwn, dummodo decimator perspectrum habeat locorum qualitait('m.
Intuitu praeinsertarum arendarum dominium hocce conventionaliter ab omnibus laboribus manualibus prout beneficia pecorum peragerc solitis immunitum.
Circa aedificia tamen dominalia et falcaturas indisscriminatim cunctas operas
quocunque titulo vocatas et quandocunque cxcqui tenetur: convchere item necessaria
c1d domum braxatoriam, ac pro necessitc1te focali officialibus ligna practerca praestare quaindoque Varadino vina dominalia. Ad hec colligere juxta repartitionem provisoris lupulum ad domum braxatoriam.
Toxa uniUIS mol,ae ac molitori~ constituit hung. fl. 3. Unius vero cacabi fi.
hung. 2. Pretium item unius mediae butyri den. 30 seu polturae 10.
In nonnullis locis licet plures molae molitores vero pauciorcs specificantur id
taliter intelligendum, quod molitor unus pluribus eiiam invigilct molis, ex eo quoad
personam su::im iuxta receptam consvetudinem, solum modo unum fi. hung. unum
solvit, et si non poiest pene,<; quamquc moki.m, molitor quoque spccificari in rationibus provisoralibus.
De antiqua iudicum libertate ex indulgentia dominy mobs propric1s, cacabos
et vaccas mulgibiles habentes, taX:am ab iisdem non solvunt intuitu servitiorum
annua,lium, mutante vero iudicatu solvunt prout ceteri subditi. Si tempore iudicatus etiam solitais taxas praesta;rent, per hoc quoque u'tique augeretur proventus
dorrtinalis.
Spanatus hos dirigunt spani, cum iuratis pcnes qucmque quatuor subordinaţi~
ceteris iudicibus iuxta dispositionem provisoris, per hos repartiuntur universae Incht1
Comitatus impositiones improthocolanturque per notarium districtualem. Spani hi ex
omnibus immuniti in recompens•an1 vero serviturum suorum, laborat iisdem una die,
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unus integer colonus, inquilini vero et minorum facultatum homines per medium
diem. Iudicant et discernunt causas in sedibus pagensibus, usque ad florenios SC'X
et duodecim, maioris autem ,gravitatis discutiuntur in sede provisoris, adhibitis pr()
testimonio officialibus lncliti Comitatus processualibus; criminalas vero in secte
inspectorali varadiensi, vei cor,am d {omi)no pmefecto tali in casu hic existente.
In districtu hooce dantur etiam zingari certam taxam annuatim solventes, qui
ex arendantur in hungarioalibus circiter fl. 80. Prae'terea solent laborare gratuito
circa aedifici,a dominalia.
Districtus hic nu1la donaria pro dominio praest::ire solet.
Ad spanatum hocce Ioannis Csunye spectat praedium Hidas Telek• seu Holodhidgya, terras arabiles habens cubulorum Possonien.sium circiter nr. 12; in una inseminatur tritico, hordeo et avena. juxta rationes decimales. in alia vero partibus
indico proveniens in decimam ex eodem plus minus corbis nr. 1. Făenetum habet
pulhrum proferens tempore opportuno currus foeni circiter nr. 45. Quod exarcndatur
in hungaricalibus circiter fl. 70.
Aliquaim partem p.r:aedii huius occa5ione tumultuum Rakoczianorum occupanmt
violente modo subditi Venerabili Capituli Varadiensis, incole utpote possesionum
Farkas Patak•• et Hodos, 0 • quod inquisitionaliter investigandum et suo modo reocupandum. ,
In fluvio hocce Ho1od extabat etiam mo1a domina!lis, locus eius ab antiquo
desertus, multo I,aibore restaurandus.
Ad fluviam · hunce da tur telonium importans per annum seu quatuor angarys,
plus minus rhenenses fl. 16.
Educillum eius e~arendatum in rhenenses fl. 30.
Locus hic pro servandis pecoribus, et excl/I"enda oeconomia villica commodus.

OPPIDUM BELINYES****
Nomina personarum taxalistae:
Judex Luk,acs Gyorgy
Erdely lstvany
Lugosi Peter
Bende Istvâne
Pipalyi Mihâly
Baranyi Istvâny
Gărog Jânos
Inq. Thordai Gyărgy
Kov.ats Peter
Borbely Paal
Bos-zermenyi Ferencz
Szilâgyi Andrâs
Burjân Jânos
Szabo Mattyâs
Lugosi Istvâny
Rethi Sâmuel
Inq. Ralint lstvany
lnq. F.azekas Istvany
Putnoki Gyorgy
Varga Mihaly
Patay Istv;my

1 fr-f., 2 ses., 13 a., 1 a.d., 3 v.f., 1 e., 1 c.
1 fr-f., 1 ses., 2 .a., 2 a.d., 2 p., 3 v.f., 1 v., 2 s.
1 fr-f., 1 ses., 10 a., 1 e., 2 s.
1 fr-f., 1 ses., 6 a.
1 fr-f. 1 scs., 4½ a., 6 a.d., 1/2 p.d., 3 v.f., 1 v.
1 fr-f., 1 ses., 3 a.d., 3 v.f.
1 fr-f., 1 ses., 2 a.d., 4 v.f., 1 v., 2 e.
1 fr-f., 4 a.d., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 1 a.d., 2 v., 1 e.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 1 01.d., 1 v.f., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 14 a., 3 p.
1 fr-f., 1/2 ses., 1 a.d., 1 p.d., 1 v.f.. 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 10 a., 2 a.d., 4 p., 2 v.
1 fr-f., 1 ses., 29 a., 5 p., 4 v.f., 2 b., 1 v., 2 e.
1 fr-f., 1 ses., 1 e.
1 fr-f., 1½ ses., 9 a., 2 a.d., 2 p., 1 v., 1 e., 1 s.
1 fr-f., 1 a.d., 1/rl. p.d., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s., 1 c.
1 fr-f., 1 s.
1 fr-f., 1½ ses., 13 a., 2 a.d., 1 p., 1 v.f., 1 e.
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 1 a.d., 5 v.f., 1 v., 2 e.
1 fr-f., 1 ses. Exemptus, notariatum districtus agens, terras
vero ad fundum eundem pertinentes qua nobilitares possidet
dominlum.
1

• Holod .
.,. Lupoaia.
•• Hodiş.
0
• • Tîrgul Beiuş.
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Kolik,a Gyorgy
Szikszai Samuel
Netye Thogyer
Pannay Gyorgy
Koczkas Peter
Gor6g Mihaly
Sinka 'J\amas
Erdelyi Grigor
Major Karâcson
Besse Mihăly
Turl<a Ieremias
Erdelyi Ignat
Kuszta Iovan
Csanadi Mnos
Fenesi Flora
Todoran Iovăn
Csora Iovan
Ianoska Simon
Torok Janos
Szabo Peter
Kriszta Flora
Erdilyan Pascu!
Crap Karacson
Kovăts Istvany
KoZiITla Miha.1yne
Ladas Gyorgy
Inq. Mattyucz Mihaly
Pliszkia Ianos
Klip6 lânos
Pocsl:lij lânos
Laz.a Th6gyer
nacz lânos
Racz Sztoian
Fogarasi Martony
S:z.ekelly Istvany
Zvorna Togyer
Zvorna Pascu!
Vincze Peterne
Szabo Pa.a.li
Lakatos Ianosne
Patakj Martony
Varga Janosne
Bi<ro Ferencz
Paall lânos
Lugosi Mihalyne
Illyes lânos
Bajko Andras
Pipalyi Ferencz
Lugosi Miklos
Lengyel Balint
Szabo Gaspar
Toth Gyorgy
T6tszegi Gaspar
Szucs Andrasne

Beiuş
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2 fr-f., 1 ses., 1/2 p.d., 6 b., 3 V., 8 s., 1 C.
1 fr-f., 1½ ses., 9 a.,. 3 a.d., 4 p., 1 v., 1 e.
1 fr-f., 1 ses., 7 a.d., 5 b., 5 v., 2 e., 8 s.
1 fr-f., 1 ses., In servitio dominy existens exemptus, terras
vero cum Teliquis appertinentys qua nobilitares aeque domini um manutenert.
1 fr-f., 1 ses. Exemptus similiter ratione ex praevia, prout et
t.erras dominium possidet ad eundem fundum pertinentcs.
1 fr-f., 1 ses., Hasquoque terras dooninium pro se usuat.
1 fr-f., 1 ses., Simile modo terrae pro dominio occupatae.
1 fr-f., 1 ses. Non absimiliter hasquoque manutenet.
1 fr-f., 1 ses., 1 a.d., 2 b., 2 v., 21 s.
1 fr-f., 1 ses., 3 a.d., 3 v., 9 s.
1 fr-f., 1 ses., 21/z a.d., 4 b., 3 v., 4 v., 4 e., 20 s.
1 fr-f., 1 ses., 6½ a.d., 2 b., 1 e., 3 s., 1 c.
1 fr-f., 1 ses., 2 b., 2 v., 1 e.
1 fr-f., 1 ses., 4 a.d., 3 v.f., 6 b., 2 v., 2 e., 2 s.
1 fr-f., 1 ses., 1 a., 2 ia.d., 4 b., 3, v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1 ses., 2 a.d., 1 v., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 1 a.d., 2 b., 1 v., 1 e., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 b., 2 v., 1 e., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 5 a.d.
1 fr-f., 11 ses., 3 a.d., 1 s., 11 c.
1 fr-f., 1 ses.
1 fr-f., 1 ses., 1 a.d., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 2 a.d., 2 v., 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 1 a.d., 1 v.
,
1 fr-f., 1 ses., 2 v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 a.d., 2 b., 2 v., 13 s.
1 fr-f., 1 ses., 31/z a.d., 1 v., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 a.d., 2 b., 2 v., 2 s.
1 fr-f., 1 ses., 3 a.d, 4 b., 2 v., 4 s.
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 6 a.d., 7 v.f., 1 v., 2 s.
1 fr-f., 1 ses., 9 a.d., 2 b., 1 v., 2 e., 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 2 a., 3 a.d.,
1 fr-f., 1 ses., 2½ a.d., 1 p.d., 2 v., 1 e.
1 fr-f., 1 ses.
1 fr-f., 1 ses.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a.d., 1 v., 1 e., 2 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a.d., 1 e., 2 s.
1 fr-f., 1 ses., 14 a., 3 p., 2 v.f., 1 v.
1 fr-f., l ses., 111/z a., 4 a.d., 2 p., 1 v., 1 e.
1 fr-f., 1 ses., 3 a.d.
1 fr-f., 1 ses., 2 a.d., 5 v.f., 6 b., 1 v., 1 e., 4 s.
1 fr-f., 1 ses., 12 a., 2 v., 1 e., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., Exemptus intuitu servity caesarei, terras vero
post fund um suum habet nullas.
1 fr-f., 1 ses., 12 a., 2 a.d., 1 e., 2 s.
1 fr-f., 1 ses., 18 a., 1 a·.d.
1 fr-f., 1 ses., 2 a., 2 a.d., 1 p., 1 v.
l fr-f. 1 Si"S., 11 a., 7 ad., 4 p., 4 v.f., 2 v., 1 e., 1 s., 1 c
1 fr-f., 1 ses., 13 a., 1 a.d., 6 p., 2 b., 2 v., 2 s.
1 fr-f., 1 se3., 51/z a., 4 p., 1 v., 3 e.
1 fr-f., 1 ses., 3 a.d.
I fr. f., 1 ses., 1G a.d., 4 v.f., 1 v., 1 e.
1 fr-f., 1 ses., 23 a., 3 v.f., 1 v., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 7 a., 3 a.d,, 1 v.f., 1 v., 2 e., 1 s
1 fr-f., 1/2 ses., 31/z a., 1 ia.d., 1 p., 1 s.
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fr-f., 1/2 ses., 3 a., 1½ a.d., 1/2 p.
fr-f., 1 ses., 2 a., 1 a.d., 1 p., 4 v.f.
fr-f., 1 ses., 3 a., 3 ra.d., 4 p.
fr-f., 1 ses., 1 a.d., 4 v.f.
fr-f., 1 ses., 1 a.d., 2 s.
fr-f., 1 ses., 2 b., 1 v .. 1 e.
fr-f., 1 ses., 10 a.d., 1 v., 2 s.
1 fr-f., 1 ses., 5 a.d.
1 fr-f., 1 ses., 4 a.d., 2 v., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 6 a., 4 p., 4 b., 1 v., 3 s.
I fr-f., 1 ses., 6 a.d., 2 s.
1 fr-f., 1 ses., 2 a., 5 a.d., 1/2 p.d., 4 b., 2 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 2 a.d.
1 fr-f., 2 a., 1 v.
1 fr-f., 1 ses., 2 a., 1 ad., 2 v., 2 e., 2 s.
1 fr-f., 1 ses., 5 a.d., 1 e.
1 fr-f., 1 ses., 6 a.d., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 18 a., 5 p., 1 v.f., 2 v.
1 fr-f., 1 ses., 1 a., 5 a.d., 2 p.d., 2 b., 1 v., 3 e., 2 s.
1 fr-f., 1 ses., 2 a.d., 1 p.d.
1 fr-f., 1 ses., 1 a, 2 a.d., 2 v.
1 fr-f., 1 ses.
1 fr-f., 1 ses., 9 a., 1½ a.d., 2 p., 2 b., 1 v., 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 9 a., 3 p., 1 e., 7 s.
1 fr-f., 1 ses., 17 a., 2 p., 1 v., 1 e.
1 fr-f., 1 ses., 2½ a.d., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 7 a., 2 ia.d., 1 v., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 3 a.d.
1 fr-f., 1 ses., 1 a., I½ a.d., 1½ p., 1 p.d., 2 v.f., 1 v., 1 e.
1 fr-f., 1 ses., 4 a.d., 1 v.f., 1 v„ 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 a.d., 1 v.
1 fr-f., 1 ses., 9 a., 2 a.d .. 3 p.
1 fr-f., 1 ses., 10 a., 1 a.d., 2 p., 2 p.d.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 ia,., 2 p., 1 v., 1 e.
1 fr-f., 1/:2 ses., 6 a,., 2 v., 1 s.
1 fr-f., 1 ses., 22 a., 7 p .. 2 v.f., 2 b.
1 fr-f., 1 ses., 2 a.d., 1 p.d., 4 v.f., 2 e., 1 s.
Ad oppidum spectans: 1 m.
1
1
1
I
1
I
1

Fili usne
Szi.ics Ianos
M,ada Ianos
Szuhaj Istvany
v,asarhelyi Peter
Borbely Mihaly
&zi.ies Janos
Turi Andras
Keri Janos
Seres Jakab
Kiaralmj Gyorgy
Kov.ats fotvany
Thm·dai Janos
Inq. Vincze Andrâs
Pap Janos.
Vizar Ianos
Inq. Kerekes Jakab
Gorogh IUyes
Sza:bo Istvany
Sarosi Gergely
Szilagyi Ianos
Al bcrt Gyorgy
Vargha Istvany
Csegczi Istvany
Lugosi Janos
Markodi Ferencz
Nernes Istvany
Debreczeni Janos
Nan Mihaly
Szabo Samuel
Vasarhelyi Janos
Paall Istvany
Fada Samuel
Varadi Mihaly
Gaz Mihaly
Czidorik Palne
Kovats Janos
1

Summa: 115 fr-f., 108½ ses., 396½ a., 244 a.d., 79 p., 11 p.d., 75 v.f.,
77 b., 92 v., 55 e., 104 s., 6 c., 1 m.
Oppidum hocce habet suam molam propriam a qua taxam annualem soh-ere
teneretur quidem pro dominio ad formam et obligationem reliquarum domin·y
pos(ses)sionurn, annua tim ut pate hung. fl. 3. Quia vero dominium mola propria
eareret, ubi po'leruta vulgo sZJalad ad domum braxatoriam continue necessaria rnoliri
quiret, ex eo quod hordeum domina.le absque ullo tributo, vulgo malom vam Oppidum molere consverit, taxa quoque eadem pro hac vice non praetenditur.
Proeterea, usuat absque omni taxa certum fundum cum universis appertinentys
în quo extructa habetur domus oppidi ad staitum et exemptionem rcliqorum extcriorum locorum et possessionum seu oppidorum taxatorum ex una integra scssione
consta.ntem, ubi sua conventicul-a et judicia.rias revisioris peragere solent.
Solvit in taxam utramque rhenenses florenos 172.
Pro nona frugum omnis generis tam ex terris eorundem sesionalibus, quam et
ad allodiaturam domin.alem Belinyesiensem pertinenltibus proveniente inclusa pecunia
christianitatis, messorum et reliquorurn, ·apum, haiedulorum et agnellorum 1·edemptibilium prout fit procreatio plus minus fl. 200.
1
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Decima intuitu gravis et molestae terrarum cultur<ae, usque ad ultcriorem
dominy dispositionem in suspenso permanente.
In arendam educilli vinary solvunt .annuatim fl. 200.
Ccrcvisiae ct maccelli fl. 50.
Crematory fL 36 x. 33.
Sylvas pro aedificys habet commodas, distractionem earundem nullam, subinde
g}andifer,as importantcs pro decima setigcrorum imputata pecunia caespitalitatis ad
plurimum fl. 25.
Non existente autem glandine redimunlt singulum unius anni ct ultra porcum
den. hung. 12, quae alias pecunia caespitalitatis nuncupatur.
Ubi autem in natura decima exigitur ex singulis decern, cedit in decimam unus,
decimum numerum autem non attingcntes rcdimiuntur imputata pecunia cacspitalitatis per d. 36, sine autem d. 24.
In oppido hocce dantur quoque vacca.e mulgibiles, prout ct cacabi, juxta rubricam conscriptionis praeinsertae, verum siquidem libertatem hac in parte, reliq~orum
t~xatorum hujus patriae locorum allegnrent, nullam hactenus taxam ab ysdem
praestiterunt, si id quoque introduceretur taliter etiam proventus dominalis augcre
posset, plus minus fl. 20.
Ex quo vero reliqua taxata loca juxta receptam Patriae hujus consvetudincm
certes Labores in diebus per annum duodecim priaestare consveverunt licet de praesen:ti dominium hocce respectu omnium a laboribus dominio pracstandis intuitu
conventionis pecuniariaie exarendatum existens, non adco scrvitio oppidanorum indigeret, interim si respectu harum etiam cum dominio acordaret, taliter etiam pro
dominio prospcr,ari certus proventus posset.
Non secus id eti,am commodum foret cum in hocce oppido quinque vel se:x:
circiter intra annum vicibus nundinae praeterea fora hebdomadalia celebrentur,
si ope subditor,em et expensis dominalibus certae fornices extruerentur, taliterque
in arendam quibuspiam mercato·ribus condigne ellocarentur. Sed prout videre est
vili accidente mercatores perspecto siquidem nullus ad hucdum arendam similium
ex postulasset fors in majus damnum, quam lucrum dominio hoc rerum statu ad
similia wedificia profundendae expensae evenirent.
Datur in oppido hocce in rivulo penes domum braxatoriam decurente desertus
locus molae olim dominalis, magno labore reparabilis.
A neo-errectis domunculis in hocce oppido usque ad decursum unlus anni
juxta antiquitus eisdem impertitam libertatem, nulla P~.o dominlo taxa solvitur, post
vero pro duobus terminis, festo scilicet, Sancti Georgy et Michaelis solvun:t imperialem seu rhenenses fl. 2.
ProcreatuT hic quoque exiguum etiam vinum ex quo ad huc nulla praeţ~ndebatur intuitu novae vinearum culturae decima usque ad ulteriorem dominy dispositionem.
In oppido hoccae datur domus dominalis 1apidea palczatis circumdata, olim
propugnaculis et fossatis circuitioneque aquae ad resistendum inimicis bene firmata,
quae universa occasione sopitae revolutionis Rakoczi,anae funditus praeter aedificium
domus eversa.
Adviciniata domus provisoraEs aeque ad dominium spectans, ac integra rcstauratione indigens, cum adjuncto eidem horto ad commoditatem provisoris.
Dabatur hic etiam alia domus lapidea olim Kornisiana cujus solum rudera
extant, a tergo domus huius datur hortus desertus, ubi pascuntur equi provisoris.
Datur hic etiam domus braxatoria, provisa universis requisitis et instrumentis
ad eiandem necessariis, antecedenter coquebatur bis per septimanam, nune semel
quandoque vero per du0.S et tres septimanas haeset propter caristiam pecuniarum
fere nulla existens caerevisiam distrahendi occasio, plurimum distrahetur in oppido
hocce et ad ferrifodinam, aliqua vero pars in diversorio Holodhigy:a. Braxa,tur ad
statum braxatory Szolăsiensis, ex cerevisia :riara coquitur crematum, utriusque pretium braxator perceperis administrare consuevit domino inspectori, prout ct rationes
28 - Crisla -
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superinde dare. Făeces vero cedunt in salarium braxatori iuxta receptam patriae
huius consuC:'tudinem. Siliqu;.is vero consumunt porci dominaks penes eandem dumurn braxatoriam existentes. Pcnes hanc datur locus allody· cum certis aedificiis in
subscquentibus inventariis recensitis, verum oeconomicl: nulla potest exerceri, cum
univers.a bona erga solvendas iannualcs arendas a laboribus dominio praestcmclis
exempta habentur, ob id neque possunt subditi ad saervitia quaepiam praestanda
compelle. Spectant huc duo horti quorum una pars solet iuxta rationes provisorales
indico inseminare pro necc•sitate quotannis saginandorum pro dominio setigerorum,
alia vero pa,1-s falca•re, profercns ftieni currus circitier nr. 10, indici vero corbes
plus minus nr. 12. In promonthorio oppidi huius datur etiam certa vinea domin,llis
trium circiter fossorum, ab antiquo obiter et plane negligenter culta, majori ex
parte dcserta et effoeta, in loco pessimo aedificatia terram habens argillaceam vix
ulla cul1.ura vinicabilem ab aliquot annis nullum fructum proferens.
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Specificatio terrarom dominalium in teritorio hocce Belenyesiensi existentium
Capace~ possionicns.
Terrarum arabilium judcra vulgo hold fi:ild

Nr.

cub.

nr.

metr.
nr.

Kăros

vizen t.1'.11 aki regcnten Gallfi urake volt egy
tablâban.
Azon mellett vadnak foldck, Pap foldeinck hi-,;atatnak.
Az Verek fi.ilgyeire labbal men6 foldek.
Vcr urak folgyei egy tablaban Simandi foldeigh er.
Komis foldei.
Ugyan Ver urok szanto roldci egy tabla.ban.
Fenes fcle menii orszâgh uttya mellett vadnak
Ver urak foldei, Ziildi Marton fi:ildeinel.
Gallfi urak foldei hidegh Eorvenynel egy tablaban.
Ver urak foldei kik is orszag uttyara la.bbal vadnak
cgy ta.blaoon.
E mellett vadnak Cserman.patakra Iabbal menilk.
Megyes kert iele lâbbaJ menok meghirtak vegheben.
Megyes kert alatt orszâgh uttyatul kezd6dven labbal
Czapos t6jara lemenuk egy tablaban.
Draganyestre menii orszagh uttya mellett labbal menuk Csennan patakra egy tablaban.
Cserman patakjatul oldaik1slagh vagy is d6l6legh menii
foldek mas tablakban.
Az ket nagy patak kozet orszagh uttyan felul kezdildven vadnak rovid fiildek.
Item az tul Komaromi foldgye vicinita'saban.
KomarOIIlli urak foldgyei egy tablaban.
Kornis ur foldgyei egy tabla·ban hosszu foldek.
Ugyan Kornis ur foldei egesz Mozesig s rovidebbek.
Cserman patakjatol fogva Komaromi foldeire men6k
egy tablaoo.n.
Mezes felol orszagh uttyara laibbal Cserma hegyr61
lemenok egy tablaban.
Mogyoros oldal'ban Madia Janos folgyei vicinitasaban.
Vajda Mihaly foldgyei, Daniel Ferencz folgyei vicinitasaban.
Vajdafaiva fele Imraszkanak hivatalos vajdâk foldei.
Va,jdak Hildei Imraszkaban vajdafalvi kertekre menok,
a!Z viztol kezdooven.
Ugyian Vajdafalvara meru> gyaloghuttul kezdodven
vadna:k hosszu foldek.
Ismetlen rovidebbek vadnak.
Vancsajek foldgyci felek.
Varog alatt kezdodven

1

')
,)

2
2
7
4
5

1
1
4

15

12

6

5

10

,t
7

2

1

18

12

7

3

22

12

6
10

1
4
4

10

15

30

25

12

5

12

5
1

4

9
7

4

42

18

7
13

7

9

.,

2
2

20

6

:;
:.!.

2

3

5
2

5
5

Comis es Vajda urnk foldgyei olah templomtul le12
28
men.ok.
10
13
Orsmgh uttyai kozt Vfr Fercncz foldgyei.
16
14
Ver Gaspâr foldei.
Szentmarton felc men6 orszâgh uttyatul kezd6dven
19
40
vadnak egymas mellett harom tabla.ban.
Patakon tul orszagh uttyatul kezven Comis ur 6 nagysaga foldei n.egy tablakban.
56
35
Ver urak: foldei Csonkâs to fele men6k ors1zagh u;;.;tty~ar;;;;;..;;a;.;.. ...;..__
3_1_....1-__
1_s______2_ _
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Focncla
J\z holt Korosnck nwllelic levo bizonyos irtas, masfel szeker szcnan.ak val6,
cxarcndaltatik in hungar. fi. 3.
Ugyan Korăsen tul len:i Vfr urak rcttye ha kiirtatnek tcremne rajta circiter
h;1t szcker sztna.
Komaromi urak rettye mcly nadasnak hivattatik tizenket szekcr szcnanak va16,
na,gyobb reszint ncm regtul fogva kiirtatvan, ezen făradsagos munkara nezve az az
urasag tovabb val6 dispozitioig birjak arendaban in hungar. fl. 8.
Kama.romi urak rct)in mely Csonkasna.k: hivattatik, terem szenat circiter nr. 22,
cx;:irendaltatik ollykor in hungaricalibus circiter fl. 30. Gazza ennck a retnek ha
kiirtatnek teremne raj1.a pllLs minus drciter 15 szeker szle1rn.
I-Icilom alatt levo retcn tcrcm jo id6ben sizena szeker ad nr. 36.

DISTRICTUS BELLY
Pos(scs)sio Gn.oss•
Nomina personarum subdili:

lud. Ioannes Polyak
Philippus Farkucza
Michael Ellyes
Michael Ballas
Georgius Vikar
Balus Gyorgy
Petrus Sztany
Bika Karacson
Blasius Vallya
Nicolaus Polyak
Theodorus Benye
Ursius Istok
Ioannes Faur
Ioanncs Stef
Pet.rus Faur
Pctrns Alb
Inq. Wolffg(angus)
Yancsa
Michael Gy6rgy
Marta Onucz
Michael Marta:
Nicolaus Fogos
Thcodor(us) Fogos
Lukucza Vaszil
Dalro Onucz
Thomas Koszta
Michael Sz6ke
Georgius Danucz
Inq. loannes F.arzckas
Inq. Petrus Popa
llnq. Ioannes Bikos

2
2
2
2
2
2

12
3
1
3
1
1
1
1
2
1

fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,

1/2 ses., 16 a .., 4 b., 2 v., 1 e., 8 s.
1/2 ses., 16 a., 4 b., 3 v., 1 e., 8 s.
1 ses., 3:2 a, 2 b., 3 v., 1 e.
1/2 ses., 12 a., 4 p., 2 b., 2 v., 12 s.
1/4 ses., 6 a, 2 p., 2 b., 2 v., 1 e.
1 ses., 12 a., 5 p., 4 b., 3 v., 1 e., 13 s .. 1 m.
1/2 ses., 6 a., 3, p., 2 b., 2 v., 1 e., 1 s.
1/2 ses., 6 a., 4 p., 4 b., 3 v., 1 e., 6 s.
1/2 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 1 e., 1 s.
1/2 ses .•. 7 a., 4 p., 4 b., 3 v., 2 e., 9 s.
1 ses., 12 a., 5 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
1/4 ses., 2 a., 1 p., 1 v., 1 s.
1/3 ses., 4 a., 2 p., 2 b., 2 v.
1/2 ses., 5 a., 2 p., 2 b., 3 v., 1 e.
1/4 ses., 2 a., 1 v.
1/2 ses., 3 a, 2 p., 2 b., 1 v., 1 e.

fr-f., 1/2 ses., 16 a., 6 p., 4 b., 1 v., 1 e., 3 s.
fr-f., 1 ses., 5 a., 2 p., 2 v., 3 s.
fr-f., 1 ses., 12 a., 6 p., 4 b., 2 v., 1 e., 8 s., 1 m.
fr-f., 1/3 ses., 8 a, 3 p., 2 b., 3 v., 1 e., 3 s.
fr-f., 1/2 ses., 5 a., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
fr-f., 1/2, ses., 3 a., 2 b., 1 v., 1 e.
1 fr-f., 1/4 ses., 3 a., 2 p., 2 v.
1 fr... f., 1/2 ses., 8 a., 2 p., 4 b., 2 v., 1 e., 6 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 2 a, 3 p., 2 v., 1 e., 6 s.
2 fr-f., 1/2 sies., 8 a., 4 b., 3 v., 1 e., 10 s.
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 5 p., 2 b., 2 v., 1 e., 1 s.
2 fr-f., 2 b., 3 v.
1 fr-f., 2 b., 2 v., 3 s.
1 fr-f., 2 v., 1 e., 2 s.
Summa>: 47 fr-f., 14 ses., 223 a., 64 p., 66 b., 61 v., 23 e., 108 s., 2 m.
1
1
2
1
2
1

Solvit pro decima setigerorum tempore gland.inurn hungar. fL 90.
•

Groşcni.
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Pos(ses)sio NYERMED•
Nomina personarum subditi:

Jud. Theodor Csola
Joannes Barna
Stephan Karacson
Marta Iovan
Joannes Dragos
Joannes Bucsurta
Jnq. Lazar Moza
Ioannes Szpata
Jnq. Petrus Karponar
Jnq. Petrus Katona
Jnq. Laurentius

fr-f., 1/4 scs., 4 a., 2 b., 2 v., 1
fr-f., 1/4 ses., •2 a., 3 p., 1 v,. 1
fr-f., 1/2 ses., 5 a, 5 p., 2 b., 4
fr-f., 1/4 ses., 4 p., 2 b., 2 v., 1
fr-f., 1/4 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2
fr-f., 1/4 ses., 4 a, 4 p., 4 b., 3
fr-f., 2 v., 1 e., 4 s., 1 c.
fr-f., 2 b., 1 v., 3 s.
1 fr-f., 1 v.
1 fr-f., 2 v.
1 fr-f., 1/2 ses., 3 a., 2 p., 1 v., 1
Swnma.: 12 fr-f., 2 ½ ses., 24 a., 21 p., 14
2
1
1
1
1
1
1
1

e.,
e.,
v.,
e.
v.,
v.,

6 s.
3 s.
3 s.
1 0„ 2 s.
1 c„ r; s.

s.
b., 21 \·., G c., 28 s., 1 c.

Pro decima sctigerorum solvit plus minus hungar. fl. 36.
Pos(ses)sio ARKOSS„
Nomina personarum subditi:·

Jud. Stephanus Ozika
1 fr-f., 1 ses., 16 a., 2 p., 4 b., 2 v., 2 c., 4 s.
1 fr-f., 1 ses., 16 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 c., 9 s.
Szimeon
2 fr-f., 1 ses., 24 a., 8 p., 4 b., 5 v., 2 c., 12 s., 1 c.
Georgi us Szerp
1 fr-f., 1 ses., 16 a., 6 p., 4 b., 3 v., 2 e., 10 s.
Martinus Horvath
Stephanus Horvath
1 fr-f., 1/4 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 4 v., 2 c., 1 s., 1 m.
1 fr-f., 1 ses., 16 a., 6 p., 2 b., 2 v., 1 e., G s.
Petrus Danucz
Stephanus Gyorgy
2 fr-f., 1 ses., 12 a., 6 p., 4 b., 4 v., 2 c., 3 s.
2 fr-f., 1 ses., 28 a., 6 p., 2 b., 4 v., 8 s.
Petrus Kurta
2 fr-f., 1 ses., 16 a., 7 p., 4 b., 1 e., 6 s.
Stephanus Toka
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 8 p., 4 b., 2 \'., 1 e., 6 s.
Thomas Sustyan
2 fr-f., 1 ses., 12 a., 4 p., 4 b., 2 v., 6 s.
Stephanus Opra
Jnq. Barna
1 fr-f., 2 b., 2 v., 4 s.
1 fr-f., 2 v., 1 e.
Jnq. Petrus Porkar
1 fr-f., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
Jnq. Joannes Pantya
1 fr-f., 4 b., 3 v., 1 e., 3 s.
Jnq. Mooz Kricz
1 fr-f., 2 b., 3 v., 1 e., 6 s.
Jnq. Jstok Iovan
Jnq. Georgius Erdilan 1 fr-f., 2 b., 2 v., 1 e., 6 s.
Inq. Ioannes Janosel
1 fr-f., 1 e.
Jng. Rosa Lup
1 fr-f.
1 fr-f., 1 V.
Jnq. Erdilan Szavul
Jnq. Erdilan Philemon 1 ir-f., 2 b., 2 v., 1 e.
1 fr-L, 1 e., 4 s.
Jnq. Erdilan Trifon
1 fr-f.
Jnq. Erdilan Lukas
Summa: 29 fr-f., 10 ses., 172 a., 60 p., 50 b., 51 v., 22 e., 97 s., 1 c.,
1 m.
Praestat pro decima setigerorum plus minus hungar. fl. 45.
Pos{ses)sio HAGYMAs•••
Nomina personarum subditi:

Jud. Demetr(ius) Mladin lfr-f., 1/2 ses., 3 a., 4 p., 1 v., 1 s.
Laz.a Pascu!
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
• Nermfş .
.. Archiş.
••• Hăşmaş.
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Ioan nes Mocz
l•~li,L'> Dudas
Ioannes Gali

l fr-f., l /2 scs., 5 a., 4 p., 3 ,·., 2 s.
'2 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 2 v., 2 s.
1 fr-f., l,'2 scs., 8 a., 5 p., 2 b., 2 v., 3 s., 1 c.
Theodor Mak
2 fr-f., 1/2 ses., 9 a., 4 p., 2 b., 4 v., 1 c., 5 s.
Philippus Haskucza
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 s.
Thcodorus Czilrn
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 3 v., 1 e., 8 s.
Petrus Kar.:icson
1 fr-f., 1 /2 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 3 v., 1 c.
Petrus Bann
1 fr-f., 1/3 ses., 7 a., 5 p., 2 b., J v., 1 e., 3 s .. 1 c.
Georgius Dusse
l fr-f., 112 ses., 10 a., 5 p., 2 b., 3 v., 1 e., 3 s.
Elias Rezvare
1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 2 v., 2 s.
Inq. Andr{eas} Hanusz 1 fr-f., 2 v., 3 s.

Inq.
Inq.
Inq.
In4.
Inq.
Inq.

Stephan Erdilan
1 fr-f., 2 b., 1 e.
Michael Va.rvare
l fr-i.
Michael Czika.
1 fr-f., 1 e.
Michael Szpanz,.
2 fr-f., 3 v.
Petr(us} H8llmucsan2 fr-f., 2 v., 1 c., 2 s.
Thomas Markis
1 fr-f., :2 b., 2 s.
Summa: 23 fr-f., 5 1/z ses., 78 a., 49 p., ~4 b., 37 v., 9 e., 41 s., 2 c.
Pro dcoeima setigerorum plus minus solvit hungar. fl. 65.
Datur hi certus fundus desertus, in quo ternpore Benkovi·tsiano
districtus hujus provisor habebat suam commoditatem seu domum.
Praeterea datur e1.iam locus desertus rnolae dominalis nune etiam ope subditorum et expensis dominalibus posset restaurari.

Pos(ses)sio TAGADO•
Nomina personarum subditi:

Jurat. Demetrius Csucsa lfr-f., 1/3 ses., 2 a., 5 p., 2 -b., 2 v., 1 e., 5 s.
Nicoiaus Giris
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 4 b., 3 v., 1 e., 3 s.
Murai Karacsony
1 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 6 p., 2 b., 2 v., 1 e.
Demetrius Tatar
2 fr-f., 1/2 ses., 6 a., 6 p., 3 b., 3 v., 1 e., 6 s.
Blasius Tatar
1 fr-f., 1/2 ses., 7 a., 4 p., 2 b., 3 v., 1 e., 7 s.
Petrus Csucsa
2 fr-f., 1/4 ses., 6 a., 5 p., 2 b., 2 v., 1 e., 9 s.
Sen. Georgius Csucsa
1 fr-f., 1/4 ses., 6 a., 5 p., 2 b., 2 v., 1 e., 8 s.
Thomas Csierne
2 fr-f., 1 /2 ses., 8 a., 6 p., 2 b., 3 v., 1 e., 6 s.
Iun. Georgius Csucsa
1 fr-f., 1/3 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 1 v., 4 s., 1 c.
Martinus Szverla
1 fr-f., 1/2 ses., 7 a., 6 p., 2 b., 1 ,·., 1 e.
Ioannes Sandor
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 3 v., 1 e., 9 s.
Ellias Lupas
2 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
Inq. Ioannes Csucsa
1 fr-f.
Inq. Matthias Vuros
1 fr-f., 1 v., 1 s.
Surnma: 18 fr-f., 4 1/z ses., 72 a., 61 p., 25 b., 28 v., 11 e., 60 s., 1 c.
In decimam setigerorum solvit plus minus hungar. fl. 50.
Pos(ses)sio BOTFEY••
Nomina persana.rum subditi:

Ioannes Foroszi
Georgius Foroszi
Ioanru!S Popai
Demetrius Popa
La-zarus Abrudan
Michael Herducz

1
1
1
1
1
2

fr-f., 1/2 ses., 12 -a., 5 p., 2 b., 3 v., 1 e.

fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
f-r-f.,

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,

12 a., 5 p., 2 b., 2 v., 3 s.
7 a., 5 p., 2 b., 2 v., 1 m.
6 a., 5 p., 1 b., 2 v.
5 a., 4 p., 1 b., 3 v., 2 s.
4 a, 5 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.

• Tăgădău.
•• Botfei.
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Krisan Veszsze
1 fr-f., 1/2 ses., 5 a., 5 p., 2 b., 3 v.,
Krisan Iovan
1 fr-f., 3/4 ses., 3 a., 4 p., 1 b., 2 v.,
Krisan Peter
2 fr-f., 1/Q ses., 5 a., 5 p., 2 b., 4 v.,
Inq. Ioannes_Herdo
1 fr-f., 2 b., 1 v., 1 e.
Inq. Gabriel Erdilan
1 fr-f., 2 b., 1 v., 1 c.
Summa: 13 fr-f., 4 ses., 59 a., 43 p., 19 b., 24
Solvit pro decima sctigerorum circiter hungar. fl. 15.

1 e., 5 s.
1 ('., 2 s.
1 c., 6 s.

v., 7 c., 21 s., 1 m.

Pos(ses)sio EORVENYES cum KOMANYESTD•
Nomina personarum subditi:

Ioannes Laza
Lucas Mera
Theodorus Szerp
Ioannes Szekeres
Inq. Petrus Szpatar
Czika Kairacson
Inq. Kiper Mladin
Inq. Ioannes Dohany
Summa:

fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
8 fr-f.,

1
1
1
1
1
1

1/2 ses., 7 a., 6 p., 2 b., 2 v., 1 c., 3 s.
1/2 .ses., 7 a., 6 p., 2 b., 2 v., 5 s.
1/2 ses., 7 a., 6 p., 2 b., 3 v., 1 e., 8 s.
1/2 ses., 7 a., 6 p., 2 b., 3 v., 1 e., 4 s.
1/2 ses., 4 p., 2 v., 1 e.
1/2 ses., 8 a., 6 p., 2 b., 3 v., 1 c., 6 s.
2 b., 2 v., 1 e.
2 b., 1 v., 1 c.
J ses., Cl6 a", 3-l p., M b., 16 v., 7 c., 36 s.

Pro decima retigerorum solvit hungaricalcs fi. 18.
Pos(ses)sio TOPLICZA cum KARAND 0
Nomina personaru.m sunditi:

Iurat. Marcus Mikle
Blasiu.s Sztan
Geot"gius Sztan:
Inq. Georg(ius) Hendro
Ioannes Gollya
Szasz Tripp.a
Georgius Rusz
Popa Karacson
Ioannes Szolla
Summa:

1 fr-f., 1/(2 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 c., 3 s.

1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
9 fr-f.,

1 ses., 6 a., 2 p., 2 b., 1 v.
1111 ses., 8 a., 6 p., 4 b., 1 v., 1 e.,
1 v., 1 e.
1 ses., 8 a., 8 p., 2 b., 2 v., 1 e., 7
1 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 8
1 ses., 6 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 6
1/2 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 2 v., 3 s.
1 ses., 8 a., 8 p., 3 b., 4 v., 1 c., 9
6 ½ ses., 58 a., 35 p., 21 b., 16 v.,

10 s.

s.
s.
s.
s.
7 c., 46 s.

Pro decima setigerorum plus minus hungar. fl. 38.
Pos (ses) sio BELLy••
Nomina personarum subditi:

Iudex Theodor K.arabuczl fr-f.,
Petrus Gyula
1 fr-f.,
Ioannes GavoS{gyan
1 fr-f.,
Theodor Gavosgyan,
1 fr-f.,
I.;a:zarus Gavosgyan
1 fr-f.,
Philypus Gavosgyan
1 fr-f.,
Ioannes Lucsa
1 fr-f.,
Georgius BaJta
1 f-r-f.,
Kandreta Neda
1 fr-f.,
Demetrius Sebessan
1 fr-f.,
Michael Karabucz
1 f-r-f.,
Lucas Gregar
1 fr-f.,

3/4 ses., 4 a., 4 p., 2 b.,
3/4 ses., 4 a., 4 p., 2 b.,
3/4 ses., 4 a., 4 p., 2 b.,
3/4 s~., 4 a., 4 p., 2 b.,
3/4 ses., 4 a., 4 p., 2 b.,
3/4 ses., 4 a., 4 p., 2 b.,
3/4 ses., 4 a., 4 p., 2 b.,
3/4 ses., 4 a., 4 p., 2 b.,
3/4 s•es., 4 a., 4 p., 1 e.
3/4 ses., 4 a., 4 p., 1 v.,
3/4 ses., 4 a., 4 p., 2 b.,
3/4 ses., 4 ,a., 4 p., 2 b.,

• Urviş de Beliu împreună cu Comăneşti.
•• Topliţa împreună cu Cărand.
"" Beliu.
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2
3
2
2

1
2
3
2

v., 1 e.,
v., 3 s.
v., 6 s.,
v., 3 s.
v., 1 e.,
v., 1 e.,
v., 1 e.,
v., 5 s.

3 s.
1 c., 1 m.

2 s.
2 s.
4 s.

1 e.
3 v., 1 e., 5 s.
2 v.
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1 fr-f., 3/4
1 fr-f., 3 /4
1 fr-f., 3/4
1 fr-f., 3/4
1 fr-f., 3/4
1 fr-f., 3/4
1 fr-f., 3/4
1 fr-f., 3/4
1 fr-f., 3/4
1 fr-f., 3/4
1 fr-f., 3/4
1 fr-f., 3/4
1 fr-f., 3/4
1 fr-f., 3/4
26 fr-f., 8

Pctrus Pura
Petrus Burda
Panytya Mladin
Lupul Skrobb
Mocz Balogh
Theodorus Ieran
Ozimpu Pantye
Ioannes Andras
Ignat Andras
Ioannes Szucs
Theodorus Iovan
Ioannes Lae:ar
Bisztran Nistor
Kimpan Triff
Summa:

88

4 p., 2 b., 3 v., 1 e.
4 p., 2 b., 3 v., 1 e., 3 s.
4 p., 2 b., 1 s.
4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
4 p., 2 b., 2 v., 1 e.
4 p., 2 b., 2 v., 1 e.
4 p., 2 b., 1 v., 2 s.
4 p., 2 b., 3 v., 1 e.
4 p., 3 v.
4 p., 1 e.
4 p., 2 b.
4 p., 1 b., 1 v., 1 e.
4 p., 2 e.
4 a., 4 p., 1 v., 1 e.
scs., 104 a., 104 p., 36 b., 46 v., 18 e., 42 s., 1 c.,

ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,
ses.,

4 a.,
4 a.,
4 a.,
4 a.,
4 a.,
4 a.,
4 a.,
4 a.,
4 a.,
4 a.,
4 a.,
4 a.,
4 a.,

1 m.
Pro decima setigerorum plus minus hungar. fl. 36.
Pos(ses)sio BARCSESD•
Nomina personarum subditi:

Ioannes Vikar
Michael Mocz
loannes Inkucz
Inq. Ieremias Erdilan
Inq. Erdilan Sztancs
Inq. Ioannes Barez
Summa:

1 fr-f.,
2 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.,
1 fr-f.
l fr-f.
7 ir-f.,

1,/2 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 1 v., 1 e., 2 s.
112 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
3/4 ses., 6 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e.

1 e.
1 ½ ses., 14 a., 10 p., 6 b., 5 v., 4 e., 6 s.

Pro decima setigerorum solvit plus minus hungar. fl. 26.
Pos(ses)sio MAROSS„
Nomina personarum subditi:

Iurat. Stephanus
Hajdu
2fr-f., 1 ses., 16 a., 6 p., 4 b., 4 v., 3 e., 14 s.
Georgius Hajdu
1 fr-f., 1/2 s·es., 8 a., 3 p., 2 b., 3 v., 1 e., 13 s.
Ieremias Hajdu
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 3 s.
Michael Kiss
1 fr-f., 1 ses., 12 a, 4 p., 2 v., 1 e., 1 s.
Dringh Fl6r
1 fr-f., 1 ses., 12 a., 4 p., 2 b., 3 v., 2 e., 8 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., 4 s.
Ioannes Ungur
1 fr-f .. 1 V.
Inq. Ioannes Katona
Inq. Marian
1 fr-f., 1 v., 1 e.
Summa: 9 fr-f., 5 ses., 64 a., 24 p., 12 b., 18 v., 10 e., 43 s.
Iudicatus possessionis huius usque ad subsequentem possessionem Hodosely se
extendens, insimul solvit in decimam setigerorum plus minus prout fit glandinum
procreatio una cum pecunia ca,espitalitatis hungaricales fl. 110.
Pos (ses) sio CSONT AHA ZA*"
Nomina personarum subditi:

Iurat. Ioannes Koszt
Ioannes Mark

2 fr-f., 1 ses., 8 a., 4 p., 4 v., 1 e., 4 s.

1 fr-f., 1/2 ses., 4 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 10 s.

• Bîrzeşti.
•• Mărăuş.
••• Ciunteşti.
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Philippus Katas
2 fr-f., 1 scs., 8 a., 5 p., 2 b., 1 v., 1 e., 5 s.
Inq. Ioannes Koszta
1 fr-f., 1 e., 4 s.
Summa: 6 fr-f., 2 ½ ses., 20 a., 12 p., 4 b., 7 v., 4 e., 23 s., 1 c.
Pos{ses)sio V ALANY*
Nomina personarum subditi:

Jurat. Elias Philepp
Ionnnes Turkus
Michael Stancs
Ioannes Czapos
Andreas Farkas
Petrus Farkas
Nicolaus Farkas
Dcmetrius Bogyan
Inq. Petrus Dragoty,an
Summa:

2 fr-f., 1 ses., 8 n., 4 p., 2 b., 2 v., 1 c., IO s.
2 fr-f., 1 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 1 v., 1 e., 3 s.
1 fr-f., 1 ses., 4 a., 4 p., 3 v., 1 e., 15 s.
1 fr-f., 1 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 2 v., 1 e., 14 s.
2 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 2 p., 2 b., 3 v., 1 e., 3 s.
1 fr-f., 3/4 ses., 8 a., 3 p., 1 e., 3 s.
2 fr-f., 3/4 ses .. 8 a., 4 p., 2 b., 2 v., 1 e., IO s.
1 fr-f., 1 ses., 16 a., 5 p., 2 b., 2 v., 1 e.
1 fr-f., 2 b., 1 c.
13 fr-f., 5 ½ ses., 68 a., 27 p., 14 b., 15 v., !J e., 48 s.

Pos(ses)sio POKLUSSA cum HODESSEL*
NomiM personarum subditi:

Iurat. Ioannes Vid
Thomas Hornye
Ioannes Krysztina
Ioannes Hornucz
Elias Csobota
Inq. Nicolaus Lupuska,
Ioannes Pokulyar
Summa:

fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
fr-f.,
9 fr-f.,

1
3
1
1
1
1
1

1 scs., 20 a., 6 p., 2 b., 2 v., 1 e.,
1 ses., 20 a., 6 p., 4 b., 2 v., 2 e.,
1 ses., 12 a., 5 p., 2 b., 3 v., 1 e.,
1/2 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 2 v., 1 e.
1 ses., 16 a., 5 p., 4 b., 2 v., 1 e.,
1 e.
1/2 ses., 8 a., 3 p., 2 b., 1 v.
5 ses., 84 a., 30 p., 16 b., 12 v., 7

8 s.
IO s.
6 s.
10 s.
e., 34 s.

Pos{ses)sio SZEK•••
Nomina personarum subditi:

Iudcx Vergye Karacson 2 fr-f., 1 ses., 24 a., 14 p., 4 b., 3 v.,
Erdilan Nykora
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 3 v.,
Bon Peter
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 1 v.,
Szem Iovan
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 1 v.,
Kissa Iovan
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 1 v.,
Silkucz Iovan
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 3 v.,
Bizna Demjan
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 1 v.,
Halmacsan Togyer
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 3 v.,
Dranisz Togyer
3 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 4 b., 4 v.,
Dranisz Tripon
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 2 v.,
Prezestyan Iovan
1 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 2 v.,
Gabor Mihaly
5 fr-f., 1/2 ses., 8 a., 5 p., 2 b., 4 v.,
Summa: 19 fr-f., 6½ ses., 112 a., 69 p., 28 b.,
Pro decima setigerorum solvit hungar. fl. 17.

1 e., 10 s.
2 s.
1 e., 1 s.
1 e., 7 s.
2 e.
1 e.
1 e.
1 e., 3 s.
1 e., 9 s.
1 e., 2 s.
1 e., 2 s.
7 s.
28 v., 11 e., 43 s.

Pos{ses)sio SZAKAcs• ...•, qua neopopulata pro hac vice non conscripta.
Solvit ad ulteriorem cum dominis ineundam conventionem in taxam
Sancti Georgy rhenenses fl. 5.
• Vălani.
•• Pocluşa de Beliu
... Seliştea.
•••• Secaciu.
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cu

Hodişel.
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Hem in taxam Sancii Michaelis acquc fl. 5.
Quoad rcliquos proventus, corutribuit in medium districlus.
In decimam sctigerorum solvit plus minus hurng. fl. 10.
Pos(ses}sio KRAJOVA • acque intuitu novac popula\.ionis non conscripta.
Ad ulterion'm domin); dispositionem solvit in taxam Sancti G(>orgy· rhencnses
fl. 12.
!tem taxam Sancti Michae1is fl. 12.
Pro decima setigerorum plus minus hungar. - 10.
Cum vero teritorium pos(ses}sionis hujus non adeo sit amplum ad iunctum
eidem habent usque ad ulteriorem dispositionem exigua praedia Bundaraszo et Sipot
dicta, quorum terrae arabiles capaces metretas Poss. nr. 90. Foencta habenks falcat(orum} circitcr nr. 14.
In Sylvis vero eorundem possunt saginari plus minus porci nr. 100.

Extractus districtus Gross seu Relly
Nomina locorum

Gross
Nyermed
Arkos
Hagymas
Tagado
Botfey
Eorvinyes cum
Komanyestd
Teplicza
cum Karand
Bell
Bairestd
Maross
Cson,tahaza
Valany
Pol<lusa
cum Hodosel
Szeki

Summa

I tr.r.1

ses.

47
12
29
23
18
13

14
21/2
16
51/2
41/2
4

I

a

223

I

P

I

O

v

I

e

23

50
24
25
19

61
21
51
37
28
24

66

172
78
72
59

64
21
60
49
61
43

24

I

14

6

22
9

I

5

108
28
91

-

41

2

1
1

-

2

--

1

-

1

11

60

7

21

-

1

8

3

36

34

14

16

i

36

-

-

9
26
7

61/2

58
104
14
64
20
68

35
164
10
24
12
27

21
36
6
12

16

i
18

46
42
6
43
23
48

-

-

-

-

-

84
112

30
69

34
43

-

-

8

6
13

11/2
5
21/2
51/2

9
19

61/2

9

1248

5

I 84

46

5
18
7
15

4

14

4
10

4
9

7

28

12
28

11

111881 616 1399

13B5

1155

16

I 660 I

1

-

1

7

1

-

5

Districtus hisce în redemptionem universarum decimarum ab eodem proveniens prout et taxas annuales secundum acordam cum domino praefect~. initam, respectu novae populationis eorundem .solvit pro taxa Sancti Georgy rhenenses
n. 200.
Item in taxam Sancti Michaelis fl. 200.
Praeterea ab ahenis crematorys circiter rhen. 11.
A molis et molitoribus rhen. 12.
A vaccis mu1'gibilibus plus minus rhen. 56.
In pretium vulpinarum et marturmarum pellium communiter fl. 60.
Item pro solutione hajdonum sue EminenHae hungar. fil. 100.
• Craiva.
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Sylvas habet suificientes pro aedificys aptas, non semper procr<'alionern glandinurn ferentes, ast distractio lignorum nulla, unde aliquid pro dominio prosperari
posset ubi autem glandines dantur, decima ejus cum pecunia caespitali plus minus
(_'Xtendit se ,ad rhenenses fi. 480.
Proventus minus fixi per omnia quoad taxas aequales proventi,bus Districtus
ne!inyesiensis. Hos quoque iuxta dispositionem provisoris Belinyesiensis dirigit spanus, iudicatque et revidet causas observa.mine eiusdcm Districtus Belinyesiensis.
Tcmpore falcaturae solet etiam praiestarc ad merum rcpartitionis provisoris
certes falcartores ad Belinycs, in casu necessitatis Varadinum quoquc.
Prout lupulum etiam ad domum brax.at0triam Belinyesiensem praestat. ludices
locorum a caca,bis et vaccis mulgibilibus n,ullarn praestant taxc1m intra annum iudicatus sui evoluti vero, ut reliqui incolae hinc ctiam prospcrari posset certum proYentuum augmentum.
Districtus hic nulla domiruo praestare solc-i donaria.

IN EODEM DISTRICTU EXISTENTIA PRAEDIA
SEQUUNTUR HOC ORDINE
Praedium Bokia 1 habet terras arabi.Ies capaces circiter cubulos Possonienses
nr. 4-0. FoenetUJTll falcatorum cir. nr. 20. Sylv.as glandiferas pro saginandis porcis
circiter nr. 130. Exarendari solet quoad nonam provenicntern et foencta in. rhen.
plus minus fl. 34.
Kislaka 2 habet terras airabiles cubulorum Possoniensium circiter nr. 15. Foeneturn fakatorum ci:r. nr. 6. In sylvis eiusdem commodo tempore possent saginare setigeri cir. nr. 100. Quoad noniam et foenetum exarendatur in rhen. fl. 10.
Rekittya 3 , terras arabile. habet cubulorum Possoniensium circiter nr. 14. Foenetum falcatorum circiter nr. 8. In sylvis tempore gLandinum possent intertenere et
saginare porci circiter nr. 150. Exarendatur annua:lem in rhenensibus circiter fl. 8.
K.elmidgy 4 haibet terras arabiles cubulorum Possoniensium circiter nr. 11. Foencturn falcatorum ci-rciter nr. 9. Possunt saginaire in sylvis ad eundem spectantibus
pol'Ci circiter nr. 50. Elocatur in arendam circiter in ["henensibus fl. 11.
Koruj 5 habet terras arabiles cubulorum Possoniensium circiter nr. 7. Foenetum falcatocum plus minus nr. 5. Sylvas pro 50 circiter porcis saginandis, exarcndatur in rhenensibus fJ. 8.
Bozi 6 habet terras airabiles cubul,os Possonienses capaces circitier nr. 13. Foenetum falcatorum circiter nr. 12. Silvas glan,diferas pro 90 circiter porcis, hujus arenda
exurgit ad rhenenses fl. 13.
Siad 7 habet terras arabiles cubulorum circiter Possonicnsium nr. 18. Foenetum
falcatorum circiter 12. Sylvas glandiferas habet pro porcis saginandis circitor 20,
exarendatur in rhen. fl. 2.7.
Praedium Rogoz 8 terras arabiles habet cubulorum Possoniensium cir. nr. 4. Foenetum falcatorum circiber nr. 16. ln sylvis eiusdem tempore glandinum possent saginare porci circiter nr. 30, exaTendatur in rhenensibus fl. 12.
1
2
3
4

5
6

7
!I

Bochia.
Ohisl•aica.
Teren între Tăgădău, Botfei şi Comăneşti.
Teren în hotarul satelor Craiva şi Coroi.
Coroi.
neidentificat.
Şiad.

Rogoz.
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Kalacsa 9 habet terras arabiles cubulorum circitcr Possonicnsium nr. 45. Focnetum falcatorum circiter nr. 21. Sylvas subinde g!andiferas pro saginandis porcis
circiter nr. 300. Arenda eiusdem extendit se circiter plus minus ad rhen. fi. 22.
OZcsa 10 habct terras arabilcs cubulorum circiter nr. 60. Focnetum eiusdcm falcatorum circiter nr. 30. Possent saginari in sylvis eiusdem g!andiferis porci cir. nr.
300, exarendatur in rhen. fi. 60.
Praedia bace fcre omnia uti circumscribuntur, habcnt suas sylvas glancliferas,
ex quibus provenire solitae dccimae iam annexae habentur praemissis proventibus
seu decimis S.V. setigerorum, cum in judem communiter licitum est incolis districtus
hujus prout et Belinyesiensis sua intertenere pecora, nullusque daretur a parte hoc
in passu oeconomisandi, aut plus de proventu pro spex-andi modus, nisi ex loc.is exterioribus tali tempore glandifero S.V. setigeri rarissime eo pe!lantur, taliterque
decimam horum quoque praediorum in summis possessionibus subnexis comprchendi.
Practerea ad praescriptum districturn pertinentes temporeque Benko,itiano
usuatae possessiones Szuszany 11 , Szilistye12 , Ignest 13, praedia itern Belesinycst14 ,
Prodanest 15 utrumque Kertess 16 occasione revolutionis Rakoczianae ad dominium
Baros Jeno potentiose occupatae.

SEQUNTUR INVENTARIA 1727
Primo. Vagyon az M(eltosagos) urasagnak haza k6biil, ezen haznak vadnak harom
nagy ablakai tivegbill, vas sarkon ket fele nyi16k, mar megh romladoztak. Kemencze benne paraszt kâlhâkbul, kivul fu.to. Asztal edgy, gyalult furesz deszkâkbul lâbaival edgyiitt, vas nelkiil, ezen asztalon vagyon egy fekete szarvas
bor. Ezen hâznak oldalâban vagyon s.v. sit arrnily ârnyekszek, azon ajt6 gyalult furesz deszkâbul vas sarkokon es vas retesszel. Haznak padlata gyalulatlat fii.resz deszkakbul. Egy paraszt fogas îs vagyon ez hâzban fa szegekkel.
Ajtaja ezen haznak gyalult ftiresz deszkakbul, vas sarkokon, zârja ajt6nak vasbui val6, rânt6ja is vasbul val6. Pitvaraban vagyon egy nagy ablak szabados
ajtaja gyalult furesz deszkabul, vas sarkokon es vas retesszel. Tornâtzânak
padolâsa tolgy fabul val6 oldalaval, fo!yos6ja gyalulatlan ftiresz deszkâkbul
resz szerint karfakhoz vas szegekkel s,zegesztettek, gradicsa is gyalulatJ.an furesz
deszkakbul val6. Ezen hâznak alatta vagyon pintze k6bul rakatott, ajtaja paraszt tă!gyfabul val6, sa(r)kokon, deszkai resz szerint ftiresz deszkakbul gyalulatlanokbul vagyon, a,jton vas retez, vagyon ajt6 el6tt tolgyfabul csinaltatott
rostely vas sarkokon, vas retesszel. Hâznak befedese sendeljes. Hajduknak vadnak ket hazaik szalrnaval fedettek, ezen hâzokban soveny kementzkk, edgyikben vagyon paraszt kalhâkbul rakatott ftit6 is. Oldal kamaraik is vagyon, azokon
paraszt ajt6k vais retesszel. Edgyik haznak haram ablakai, mâsik(na)k ketto
parasztosok, padolasok gyalulatlan ftiresz deszkâk!bul, ajtaik is gyalulatlan fu9

10
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Szilistye (sat dispărut), lingă Chisi11dia.

13 lgneşti.
14
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15
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resz deszkăkbul, vas retez rajtok. Hâznak hejâra vagyon cgy ajt6 pitvarbul,
gyalulatlan furcsz deszkâkbul, vas sarkokon jar6 6s v;is retesszel. Pitvnrban vagyon kemeny alatt fa.bui rovatott folddc-1 toltctctt tuzhely avagy konyha, kemeny sovenybul tapaszos. Pitvnrnak ajtaja paraszt gyalulatlan deszkakbul.
Vagyon ezen udvnrban e-geszlcn tolgyfa boronabttl csinallatott ti..imlocz, ebbcn vagyon
kaloda tolgyfabul, azon vadnak hârom vas reteszek es ugyan egy lancz. Ezen
fellyiil va·gyon fogjok haza boronafakbul, oldalai tnpaszosok. Tomlocznck ajlaja
szolgal ez hâzban, azon vagyon egeszlon vasbul csinaltatott rostely, ket vas
sarkokon jâr6, harom vas retesszel. Foghaznak ablakja cgy, c1,zon vasbul vc1!6
keresztek. ajtaja paraszt vas nelki.il tolgyfâbul, azon vagyon vas rctesz. Ennck
vagyon ti.izelo pitvara, kemenye sovenybul, tapaszos, az alatt vagyon istrasal6
hajduknak tuzăk, pitvarban vadnak ot pâr rabv,1sak. ajtaja paraszt, vas nelki.il, gya~ulatlan deszkakbul, ezen vagyon rctes.z. P::idolasa parasztos tolgyfa
deszkâkbul szalmaval befedetett.
Vagyon ezen udvaron 16istall6, borona fakbul rakatott, tapaszos, jaszol benne, fiatal
fakbul padolasa, padlasa parasztos, ajtaja bikfabul vas nelki.il, retesz vagyon
kivi.il vasbul val6 rajta, fedelc szalmaval fedetett.
Ezcn udvar koros kornyi.il fiatal tolgyfakkal keritetett, kapuja1 cgy gyailulatlan furesz
deszkakbul vas szegekkel szegesztetek be, sarkai fabul, vas kapcsokkal kapu
balvanyahoz foglaltattak, ezen vagyon vas retesz egy, czen kapu mellet vagyon
cgy gyalog kijâr6, tolgyfabul csinâltatott ajt6 vas nelki.il.
Mâsodik ajt6 az udvarbul vagyon udvarbir6 szâlLâsara gyalulaUan furesz deszkâkbul, fahevederekre vas szegekkel foglaltatott, vas sarkokon jâr6, fabul val6
kilinccsel.
Vagyon urasâgh hâzanâl v.aiskar6, soveny kar6inak Ieverctetcsckre.
Vadnak az megh irt hazhoz ot vas csakânyok bizonyos cpi.iletcknck vegbcn vihetesekre.

,INVENTATIO DOMUS BRAXATORIA 1727
Prima continuatio, azon haz melyben serfoză lakik, ezen hazban vagyon kemencze
kivtil fiito paraszt kalhabtil rakatott. vagyon benne egy asztal gyalult filresz
· deszkakbul, vadnak ket padok gyalult dcszkâkbul. Vadnak ezen hâzon ha.rom
i.iveg ablakok kiket serfozo maga csinâltatvan ratiojaban be adott, ezcn ablakokon ha.rom tablak vas sarkokon jar6k, gyalulatlan fure3z deszkâkbul, szaladot
malomban hordo zsakok nr. 8. Padlâsa .gyalulatlan furesz deszkâkbul, ajtaja
gyalulatlan furcsz deszkâkbul, czen vas zar es retesz.
Ezen haznak vagyon pitvara, abban kobiil rakatott kemeny az alatt teglakbul rakatott tuzhely vagy konyha, padolasa gyalulatlan fu.resz deszkakbul, ,1jtaja is
gyailulatlan deszkakbul, vas sarkokon jâr6, vas retesz is vagyon rajta.
Masodik continuatio, szalad keszito haz teglakkal padimentumos, padlasa gyalulathăzban vagyon szalad asztato nagy kad, az al61 csatorna haznak fola alatt
kivisz fele. Vadnak ezen hazon ablakok, kettă tivegbiil, ezeken tablak vas sarkokon jar6k gyalulatl,m deszkakbul. Ajt6 ketto gyalulatlan deszkâkbul, azokon
fabul kilincsek, hazban szalad forgat6 lapat.
Harmadik continuatio. Az aszal6 haz melyben szalad szarasztatik. Ezcn hazban
szalad szăraszt6 kemencze teglâkbul valo, szajaban vagyon vas macska mâr
6cska, vadnak munkahoz kivan6 fa instrumentalek is a hazban, ablakjai kC'tto,
azokon tâblak vas sarkokon jan6k, gyalulatlan deszkakbul. Nem e-geszlen vagyon
bepadolva hanem ezen hazbul vagyon gradics hazhijara holott szalad keszen
es ârpa, komlo tartatik, vaigyon ez padlason az rcghi âsztat6 kad munkara alkalmatlan fe1'ltetetett. Ajtaja îs gyalulatlan deszkakbul vas sarkokon jar6, ezen
fabul kilencz zârl6.
Negyedik continuatio. Az sert fără haz, melyben vagyon az nagy tist katlanban, az
reghi i.ist pediglen fel va•gyon teve fa:kra, munkara alkalmatlan leven, katlan
teglâbul kokemennyel edgytitt. Az tist felett vagyon csatorna ki egesz vizmerito
ăllâsig, holott vagyon vasas veder gemfan, gemfân keresztiil altal agason vagyon
egy nagy vas szeg, hoszszu. Hazban vagyon serfoz6 nagy kad ha.rom nagy vas
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abroncsokkal oszvc szerkcsztL,tctt, .:llatta valju. Bikfabul val6 kârtok kctto.
Hoszs,zu sermereget6 kartok nyelben, negyek. Csap a1â kett6 sajtâr, ketto. Scrt
hordo apr6 dezsa ha.rom. Tălcser ketto. Ustt61 kâdig fiiresz deszkabul csatorna
Egy - egy fa tabla vâljura iistriil gyalult deszkâkbul. Vnits huto apro kadak
kilencz. Hord6k pediglen 180. k.is csobornek v;:il6k. Ezen hazon vadnak harom
ablakok, azoknak tablak vas sarkokon. Ajt6k kett6. edgyik ket fele nyill6, masik
viz fel61 egy fele, vas s;:irkokon jă.r6k, gyalulatlan des.zkâkbul.
Eotodik continuatio. A serf6z6 hâznak vegiben tolgyfa boronâbtll csinâltatott pinoA',
apr6 kovekkel padimentuma, ebben vagyon egy nagy vâlju bikfâbul, az melyre
fellrakatnak hord6k ser belejek tolteskor holott is forranak. Padolâsa gyalulatlan furesz deszkakbul vas sarkokon jâr6 cs vas retcsszel. Zsendellel fedetett az
pincze.
Hatodik continuatio. Ez udvaron vadnak az sertes marhak ollai, sov.enybiil fonatattak. Vagyon ez udvaron szeker szin, az holott âll serf6z6 hâzhoz szi.ikseges vasas
szeker, hozatartozokkal.
Hetedik continuatio. Az viz fel61 serf6z6haz kemenye irânt hâznak oldalaban ragasztva vagyon az palinkaf6z6 haz melyben vadnak ket nagy j6 iistok pâlinka
f6z6k, ket c-sovos csobrăkkel, moslekos kadakkal es egy hosszunyelu meregetovel.
Padlasa gyalulatlan deszkabul, ajtaja is gyailulatlan deszkă.bul vas sarkokon jâr6,
vas retesszel, fedele is gyalulatlan deszkabul vaigyon.
Nyolcz.adik continuatio. Meghirt serfozo haztul nem messze major haz mclyben !akik
rnajoros. Ez hâznak padlâsa paraszt faragott deszkabul, nem fiiresz deszkâbul.
Ebben vagyon paraszt kâlhawbul kemenoze belol tuzel6. Ajtaja paraszt gyalulatlan ftiresz deszkabul vas zarral es kilinccsel. Ablakjai kett6 parasztosok.
Vagyon pitvara, azon kemeny sovenybiil, tapaszos, az alatt silt6 kemencze, oldal
kamaraja vaigyon vegiben, az is paraszt faragott deszkakkal vagyon padolva,
pitvarral edgyiltt, ajtaik is parasztosok, szalmâval fedetett egeszen.
Kilencedik continuatio. Az major haztul nem messze marha tarto istâll6 hosszu.
padolâsa sovenybiil val6, ajtai ketto, gyalulatlan furesz deszkâbul, vas nelkiil egeszen, fedese szalmabul valo, koros kornyiil megirt alkalmatossagok,
soveny kerttel vadnak beveve, azon egy kapu furesz deszkakbul, gyalog ajt6k
hârmak, paraszt ajt6k, viz felol ketto, kapu mellett harmadik ajt6 utzâra
kijâr6.
Ti·zedik continuatio. Az major haznak udvaran vadnak ket s.v. sertes marhâkat hizlal6 ollak, az egyik uj, mâsik peniglen nem uj, de mâskent az is meg j6. Ezen
ollak boronafaibul va~6k es szalmaval fedettek. Nem messze vagyon egy szekcr
szin csak âgasokra, szalmaval fedetett.

INVENTATIO DIVERSORY SEU CAUPONA 1727
Elso continuatio. Az fels6 haz melyben vagyon paraszt kălhăkbul kiviil fiit6 kemencze, ket asztalok gyalult furesz deszkakbul, vas nelkiil val6k, hosszu aszt.alok. Harom ablaki, lantornakbul nem ilvegbtil, vas sarkokon jârok, ket fele
nyil6k, azokon tablak gyalulatlan furesz deszkakbul, vas sarkokon jâr6k. Ezen
haz al61 is padolva va1gyon gyalulatlan furesz deszkakkal. Olda.l ka.marâja
vagyon, azon egy ablak lantornabul, azon vasbul keresztek, gyalulatlan deszkabul tabla vas sarkokon. Kamaranak ajtaja gyalult furesz deszkakbul, vas sarkokon jar6, vas retesşzel. Ha..znak es kamaranak felso padolasa gyalulatkm
ftiresz deszkakbul. Haiznak ajtai kett6 gyalult deszkakbul, vassarkokon jar6k.
azokon va:sbul va16 kilintsek vadnak, ajt6k el6tt graditsok, tălgyfâkbul val6k.
Mâsodik. Megirt haz alatt lev6 kobtil fovenyes sarral, mesz nelkiil rakatott pincze,
ebben vagyon egy kut fa.bui rovatott, mely kutbul ered az eruga vagy is csatorna pinczebiil ki viznek me.-;sze foljasra. Padolasa paraszt hasogatott tolgyfakbul vaio, ajtaja vagyon egy paraszt gyalulatlan ftiresz deszkakbul, vas sarkokon jar6, vas retesszel, rostelya is vagyon, tolgyfabul val6 vas sarkokon jar6,
vas retesszel. Vagyon ehez egy poharszek vagy csapszek.
Harmadik continuatio. Az pitvar, ebben vagyon sovenybiil val6 kemeny, alatta
egy tiizhely vagy is konyha teglabul, fălddel megtoltetett. Ezen ket ajtok pahttps://biblioteca-digitala.ro
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rasztok, gyalula,tlan furcsz dcszkakbul, vas sarkokon jarcik, kilintscik făkbul
zarokkal edgyi.itt. Ebbiil vagyon haz hijara egy lajtorja, annak padolasa purasztos fiiresz deszkakbul va16.
Negyedik continuatio. Az als6 haz, ezen vadnak harom abl.:ikok, azokon lret frlc
nyil6 lantorna ablakok vas sarkokon, gya.lulatlan deszkakbul, tablaja cgy sarkokon jar6. Padlasa gyalulatlan furesz deszkakbul. Ajtaja is gyalulatlan dcszkakbul, fakilinccsel rant6val edgyi.itt.
Eotodik. Hazok vegiben lev6 meszarszek, egyik oldala utza folol sovcny, kct oldalai
boronafakbul. Negyedik haznc1k fala egeszcn bel61 tapasztos, tabla rajta gyalulatlan ftiresz deszkakbul, vas szegekkel hevederihez foglaltatott, fa sarkokon,
vas kapcsokkal foglaltatott, rajta vaigyon vas, belol felvet6 retesz. Vagyon bel61
hus vag6 nagy t6ke tolgyfabul es hus fel.1'.ggato is tălgyfabul. Ajtaja gyalulatlan
fiiresz deszkak!bul, vas sarkokon jar6, vas rctesszcl cdgyi.itt.
Hatodik. Az szeker szin fa agasokra epitetett, szalmăval fedett.
Hetedik. Az 16istall6 vagy pajta faagosokra boronafakbul epittctett, alsa padolasa
fabul, fels6 sovenybiil. Valyuk benne es jaszol. Ajtai kett6k parasztok, mindcn
vas nelkill val6k. Meghirt alkalmatossagok szalmaval vadnak fedve, koros kornyi.il pediglen soveny kerttel bekeritve. Kapuk săvenybiil kett6, gyalog ajta egy,
haz veginel, măsik pitvar ajtaja az utzăra kijaro gyalog ajt6.

INV BNTIARIO FERRI CUSORIAE
1

Primo. Vagyon felhaz, melyben lakik oit vala tiszt. Azon hazon vadnak ha.rom
ablakok mar megromladoztak. Vagyon asztal feny6făbul gyalulatlan, vas szcgekkel oszve foglaltatott. Vadnaik asztal koriil ket padok bikfăbul gyalulatlan,
ismetlen egy szek, ket padocskak bikfabul gyalulatlanok. Vagyon egy ăgy is
paraszt gyalulatlan furesz deszkakbul. Gyalulatlan fiiresz deszkakbul tallas egy.
Vagyon belol tiizel6 kementze paraszt kalhakbul rakatott, atZ alatt vas rud es
vas lab. Vadnak az falban vas szegek ugyan azon hazban nr. 32. Ajtaja vagyon
gyalulatlan fi.iresz deszkakbtil vas sall"kokon jar6 vas retesszel es kilinccsel.
Vagyon ezen hăznak pitvara, aibban paraszt bikfabul pad, gyalulatlan fiiresz
deszkabul tallas. Pitvar falaiban vagyon vas szeg nr. 30. Ajtaja paraszt gyalulatlan fiiresz deszkăkbul vas sarkokon jara es vas retesszel. Vagyon kamaraja
is felsă hâznak. Vadnak k.let padok benne gyalulatlan deszkakbul. Ajtaja gyalulatlan fu.res,z deszkakbtil vas sarkokon jara, vas retesszel. Megirt alkalmatossagok gyalulatlan fiiresz deszkakkal padlasoltatott. Haz hijăra feljar6 hely is
vagyon, fedele gyalulatlan fiiresz deszkakbtil vas szegekkel szegeztetettek!biil
mindeni.itt leczeivel edgyiitl Gradicsa lejăr6, tolgyfăbul vala es nem regi.
Vagyon ezen hâznak alatta parasztul, kobiil, mesz nelkiil rakartott pintze, kamarâja
alsa boronabu.l, tapaszos. Ajtajai e,zeknek bikfakbul vas sarkokkal es retesszel.
Pintze ajtajan kivul fa rostely vas sarokkal es retesszel.
Vagyon udvaron egy laista.116 sovenybiil csak agosokra keszitetctt, abban soveny
jaszol, padlasa ies hidlasa bikfakbul romla<loz6k, falai is alig felallhatok. Ajtaja
paraszt gyalulatlan deszkakbul, vas sarkok nelkiil, vas retesszel. Fedele szulmabtil val6.
Vadnak udvarban ket hazok egy fedel alatt. Fedele paraszt bikfabul val6 deszkak,
fa szegekkel szegeztettek. Az edgyikben laknak hajduk. Ezenben vagyon vas
lăncz es rabvas egy. Vadnak k.et padok es egy szek paraszt deszkakbul. Kemenczeje sovenybiil val6, edgy paraszt gyalulatlan tallos. Ajtaja hasonlokepp
gyalulatlan, vas sarkokon jar6. Ezen haznak falai nem igen jak, romla<loztak,
alig allhat6k. Pitvar,ban vagyon kaloda es azon vadnak ket vas reteszek.
Vadnak ismetlen kerekekriil lefoly6 vizen tul ket hâzok szalmaval fedettek, pusztăk. Kementzek ezekben sovenybul val6k. Ajtai gyalulatlan fi.iresz deszkakbul
val6k. Edgyik vas retessw, masik vas nelki.il. Ezen hâzoknak vegekben vagyon
sovenybCil 16istall6, de igen romlott gyenge allapotban.
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Vagyon ezen udvaron szentart6 hely, falai sovenybul val6k, tapaszosok. Fedele furcsz deszkakbtil vas szcgekkel szegcsztettek el. Fcles kcsz szen bcnnc L.maltatott.
V;:igyon mar vas muvel6, va,gy is mester emberek dolg6z6 helyek, az mely fundamentumabul ujonnan erigaltatott egeszen fabtil val6 âgosokra. Fedele fi.iresz
deszkakbtil val6, vas szegekkel szegeztetett. Vadnak negy kereszt gcrendaja,
nagy orcg nyolcz vas szegckkel szcgeztettck, foglaltattak. Az verot oszve foglalo fakban vas szegek nr. 8. Kcmeny mellett foglalo fakban szegek nr. 2. Vadnak vasat lagyit6 kementzehez ket fuv6k, minden szukseges helyen, sGrGven
vc1sszegekkel keszitettek, az edgyik uj, az masik regibb. Ezen fuv6kon vadnak
hârom vas csikatok. Vasat lagyito vagy is muvel6 kementzeben vagyon egy t'1j
forma, vc1,sbul. Csovăk vadnc1k nr. 2. Fcnek vas nr. 1, az alatt ull6k nr. 1. Kcmcny alatt rud vasak nr. 2. Vadnak fogok nr. 5. Vagyon egy uj salak ercszt6,
szenszit6 nyars. Vasat vagy is fuvat kett6. Vâg6 vas nr. 1. Vasver6 nr. 2. Edgy
nagy ull6 melyen mester emberek vas nemu szerszamaikat igazitjak. Fejszejek
nr. 1, aiz mellyel mesterek fabul val6 eszk~zoket faragjak. Vagyon egy nagy uj
ver6. Ull6 egy, nagy fa toveben, vas karikaval oszve foglaltatott. Vero nyelin
vagy gerendajan karikak l'lr. 4. E)gy torott karika, tengelye egeszlen uj vasbul
vc1l6. Uj serpenyai nr. 2, melyeken tengely forog. Tengelyen vagy is kerck gerendajan vastag oreg karikak ujak nr. 8. Vegein csapok nr. 2. Ver6nek kcrcke
egeszn uj nr. 8, vas kapcsokkal ăszve foglaltatott nr. 4. Vasbtil oreg kercsztek
gerendaban az melyek az vero gerendajat hajtjak. Az vizereszton vagyon egy
nagy vas szeg az agossaban. Csatornaja es ladaja melyeken viz lefoly az kerekrc uj tolgyfabul val6. Gerenda csapjai es illl6 ver6 alatt lev6 mellett egy
fertaly vasbtil all6 vas ekek vadnak.
Vadnak ket kementzek melyekben kovet szennel edgyiltt jartattyak, fuvattyak. Ezen
kement.zeknek is fedelek fa agosokon eipitetett fiiresz deszkakkal fedetett. Vadnak kementzekhez nr. 4 fuv6k, kettei uj, kettei ismeUen regibb, kementzek szajaiban rud vasak nr. 2. Fuv6k vegiben vasbul csovok, azokon vas karikak. Fuv6k
deszkai harsfabul val6k, vas hevederekkel, vas jarmokkal, vas kapcsokkal oszve
foglalva. Vagyon fuv6t hajt6 kerek, annak gerendajan ket vas karikak es kct
vas csapok vegeiben. Vagyon egy nagy fog6. Vadnak nyârsok nr. 2. Edgyik salag ereszt6, masik pediglen agyag ver6, avagy keszit6. Vagyon egy kotăr6 poroly, vas lapat, vas vago fejsze nr. 2.
Vadnak ket mazsak vasbul valok, az edgyik kovet bemer6 mazsa, az masik vasat be
es ki mero mâzsa, mellyel mester emberektul vasat be merik es vevoknek kimerik s eladgyak. Vagyon felmazsa is vasbul, alabb val6 meriekek kâbill va16k.
Vadnak ket kamarak, az edgyikben mester emberek zar alatt tartyak ki dolgozott
vasat, minek el6tte tisztnek lrezehez sremban beadnak. Masik kamarâban vadnak tisztnek szamba111 be adatott vasak, honnet tiszt ki meri es elladgya vev6knek vasat.
Ezen kamarak boronafakbul valok, ajtai parasztok gyalulatlan furesz deszkakbul
vas sarkokon jar6k, vas retezekkel. Edgyiken mesterek lakatja all, masikon
pedig tiszte. Kamaraban vagyon egy kantar vagy is oka, vasat kimcr6, vagyon
felmazsas kis ver6 es az regi vas tengely, egy reghi romlott nagy ver6, egy
rcghi romlott illl6.
Vadnak az udvaron negy harsfa deszkak kifaragatlanok, fuv6khoz val6k, ujak. Ezeken kivill egyeb fak is epilletekhez szilksegesek, vagyon egy uj si.it6 kementze
is. Vagyon vetemenyez6 kertecske is, veszobul kerteltetett. Vizen alta! jar6 ket
padlak is vadnak. Kăros kornyill az udvar vagyon tolgyfa, fiata.Iokkal bc-palankolva. Kapuja uj furesz deszkâkbul, vas sarkokon, vas reteze! cs lakattal
gyalog ajt6ja bikfab61 fa sarkokra vas :retesszel es lakattal.
Az udvaron kivi.il kerekekre foly6 vizeken zuggok vadnak harmak, az edgyik uj az
kettei regibb.
Kertek vadnak nr. 3. Edgyik vetemenyez6, kettei filvel6k, tisztek lovaik szamara.
Vagyon piatzon korcsma haz, ebben hosszu asztal nr. 1, ha.rom padok hosszak, rovid
pedig egy. Ebben kementze vessz6b6l val6, tapaszos kemennyel edgyiltt, fi.it6je
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pediglen paraszt kalhakbul, p<1dlasa bikfabt'd, ajlaja gyalulatLm Jurcsz dcszka~bul, vas szegekkel szegezlctett hcvcdcrekhcz, vas sarkokon. Ajlc'i zarjan kt'·t
vaskapcsok, harmadik vaskapocs vagyon ajt6 fclfăban, hova ajto bezaratvan zar
szolgal. Vagyon kamraja is, hazbul belejarhalo, vadnak ket ajtai cdgyik hazbui, masik udv<1rbul, gyalul<1tlan fiiresz deszkakbul. v<1s sarkokon es rclcsszl'I.
Ez mellett vagyon vctcmenyezo kert si.ivenyb(il, azon aj lu gyalulatlan furcsz ckszkabul, vas sarkokon, vas relesszC'l.
Vagyon ezen udvaron 16istall6, vessz6vel kertclt, agosokra, pacllasa bikfabl'.11 ,·,ll<i,
jăszol benne vesszobul, ajtaja bikfabul. padlasa ajtaja is bikfabul, vas relesszel.
Vagyon ezen udvaron egyetlen bikfabi1l bo(l)thajtasra epitletett pincze. Ajlaja is
bikfabul, vas sarkokon jan\ vas rctczzcl. nostely is ,·agyon ajtoja cl{itt. vas rctezzel. Istall6 mellett kert vagyon, ;:izon is ajto vas retcsszcl. Vagyon az udvaron
suto kementze is. Ezen udvar vcsszo kerttel vagyon, ki.irnyiil vevc, mar romladoz6ban. Kapuja egy vagyon furcsz deszkakbul, vas szegekkel szegcztcttck.
Deszkai vas sarkokon jar6, vas rctesszcl. Mellette gyalog kijar6 ajlo, azon kd
vas kapcsok vadnak. Masodik gyalog kijar6 ajt6, azon kct vas kaptsok vadnak.
Masodik gyalog kijar6 ajt6 parasztul keszitetett vas nelkul, egeszen az meghirt
epiiletek piatzon szalmaval fedetettck.
Az reghi kementzek romlottak leven az ujaknak dereka, vagyon kcmentzek szajaban val6 vasak nelkiil, klemenye csinalatlan mindcn fedel n~lkiil vaio. Ahoz
tartozand6 egy uj kerek is vagyon, melynek tcngelyen ket uj vas karika, vcgiben ket vas csap eszkăzok nelkiil.
Vadnak k-et okăr b6rok elkeszitettek, fuv6knak val6k rnelyek is vasaroltattak fl. 16
es mostani arendatornak, kezehez alta! adatattanak.

HOLLODI HIDNAL LEVO VAMOS HAZNAK INVENTATIOJA
Ezen hidnal vadnak egy fedel alatt ket hazok, egy kamara es făldszinere epittetett
pincze, az els6 hazban vagyon paraszt kâlhakbul val6 kementze, bel61 tiizel6,
ezen kementze mellett vagyon paraszt kalhakbul rakatott fi.it6 vagy kis kementze, az nagy kementze alatt vagyon vas rud fala.ban. Vagyon egy hosszu asztal furesz deszkakbul -gyalult. Ez mellett vadnak padszckek, ketto hosszak. Vadnak ket para~zt fogasok, egy paraszt agy, aiz kementze oltalmara tălgyfabul leva
kollat avagy ellenz6. Ajtaja tălgyfa:bul fa sarkon ablakin fcnyo deszkakbul tablak vas sarkokon.
Masodik hazban is vagyon kementze paraszt kălhakbul, ket ablakain ket tablak.
Ajtaja tolgyfabul, vas retesszel es vas zarral. Ezen haznak vegiben kamara vagyon azon ket ajt6k, egyik ajt6 bel61 far zarral, masik pediglen vasretezzel es
lakattal. Ezen kamarabul jarnak foldszinre csinalt pinczeben. Boronafakbul vagyon csinalva pincze. Ajtaja paraszt fa sarkokra. Meghirt epiileteknek padlasai szilfakbul hasogattatott deszkak. Az ket hazak kozott vagyon pitvar, ajlaja
ti.ilgyfabul val6 fa sarkokra. Kemenye sovenybul val6 tapaszos. Hâzoknak is
falai si.ivenybul val6k.
Vagyon ezen udvaron 16istall6 boronafakbul epitetett. Vagyon szenatart6 es vallyu
benne es vegig lovak alatt hidlasos, meg vagyon padolva is. Ajtaja paraszt gyalulatlan furesz deszkakbul. Vagyon udvaran szeker szin agosokra epitett szalmaval fedett, ki.iri.is ki.irnyill keritese avagy palankja fiatal fakbul val6. Ket
kapuk gyalulatlan furesz deszkakbul ket fele nyil6k, fa sarkokon, fels6 reszit
vas kapcsok tartyak kapuknak.

FURESZ MALOM îNVENTATIOJA
Ezen malom vagyon Gurany nevu faluban, nyolcz agosokra epitetven szarufakra, fedele furesz feny6 deszkakb61 val6. Vagyon vizes kereke, azon vadnak ha.rom vas
karikak, tengely vegiben vas csapok vadnak, masodik kereke korăs kornyiil fo29 - Crisla -
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gos vassal. Tengclyin negy vas karikak, tengely vegiben vas csapok kcitok.
Vagyon vasb61 val6 furesz, fiireszen egy vas csikot6, vadnak ket vas ekek, egy
fabtil csinâlt deszkahasit6, szekernek hivattatik. Vadnak ket vas lapâtok is,
ugyan malomhoz sziiksegesek. Vagyon ket reszel6 fiiresz elesiteni val6k.

A(nno) 1723 die 1-ma 8-bris. Visnyei Janos gondviselese, meltosagos
urasâgh dispozitiojabul bizatbatott Belenyes videki VASHAMORNAK
INVENTARIUMA
Primo. Vagyon cgy felhaz mclybcn lakik ott lev6 tiszt. Vadnak ezen hâznak hârom
i.iveg ablakai, mar romlottak. Vagyon egy asztal fcny6fâbtil paraszttil, vas szegekkel oszve foglalt, vadnak is asztal kori.il szek, fâbu.l val6 gyalulatlan padok nr. 2.
Egy szek 6s ket padocskâk, gyalulatlanok, bikfâbu.I. Vagyon egy a.gy gyalulatlan
furesz dcszkâkbtil. Egy tâllas gyalulatlan filresz des.zkabtil. Vagyon kemenczeje
belul tuzel6 paraszt kalhakb61 rakatott, az alatt egy vas rud es vas lâb. Vadnak a falban vas szegek, ugyan azon hazban nr. 32. Vagyon ajtaja gyalulatlan
fiiresz deszkâbul, vas sarkokon jâr6, azon vasbul retesz. Tanaltatnak az kamarâban az melly el6teni conscripti6ban nincsen felteve, vas szegh nr. 9.
2. Vagyon ezen haznak pitvara, abban kemeny sovenybiil, de tapaszos, aL alatt tiizhely, avagy konyha, ezen pitvarban vagyon pad szekfâbu.l, egy tallas pcdiglen
gyalulatlan fi.iresz deszkakbul. Az pitvar falaiban vasszegek nr. 30. Ajtaja paraszt
gyalulatlan fi.iresz deszkâkbu.l, vas sarkokon, garokon es vas retesz.
3. Vagyon ezen felhaznak kamaraja pitvar vegiben. Vadnak benne ket paraszt padok gyalulatlanok, ajt6ji gyalulatlan filresz deszka.kbul, vas sarkokon, heve<lerrel es retesszel. Ezen fels6 epi.ileteknek padolasai gyalulatlan furesz deszkakbtil,
fedele es furesz deszka.bul, vas szegekkel szegesztettek el. Beja.r6 gradits tolgyfâbtil.
4. Vagyon ezen haz alatt, paraszttil k6biil rakott pincze es fabul rakatott kamara,
tapaszos, ajtaja bikfabul, ezeknek vas hevederekkel, sarkokkal es retesszel vagyon ajtaja el6tt pinczenek rostelya is.
5. Vagyon az udvaron egy sovenybul agasokra elkeszitett l6istall6, abban soveny jâszol, hidlâsa bikfabul, romladoz6akbul, falai îs szinten kidiil6k aligh âllanak.
Ajtaja paraszt gyalulatlan deszkâkbul, vas sarok nelki.il, vas retesz rajta. Fedcle ezen l6istâll6nak szalmâbul val6. Ebben az ista.116ban uj hidlâst epitett
Szudricsan ur es 3 â.gasokkal istâll6t megtâmasztotta, mivel di.il6 felben tanalta. Az ajtajara is epitett 2 vas sarkot hevederestiil.
6. Vadnak udvarban ket hazak, egy fedel alatt, fedele paraszt bikfabul fa szegekkel szegeztetett. Az egyikben laknak hajduk. Bbben vagyon vas lâncz es rab
vas nr. 1. Vadnak ket padok es egy szek parasztos deszkâbul, kemenczeje sovenybul val6, egy tallas paraszt gyalulatlan. Ajtaja hasonl6 keppen vas sarkokon, falai nem igen j6k, romladoztak, aligha âllhat6k. Mâsodik ha,z puszta, senki
nem lakja, paraszt ajt6 rajta, minden vas nelki.il, falai alig allhatnak. Pitvaraban
vagyon egy kalloda, azon ket vas retezek. Az hajduk hâzai j6k, megepitette Szudricsâny tir es megmeszeltette. Vagyon az kis hazban egy vessz6 kemencze.
7. Vadnak ismetlen ezen udvaron kerekekri.il lefoly6, vizen tul klet hazok szalmâval fedettek, pusztâk, kemeczejek sovenybill, ajtaja filresz deszkâb1·11, gyalulatlanokbul, egyik vas retesszel, mâsik vas nelki.il, az melyekben padok, agy,
asztal, el6bbi inventarium szerint nem talâltatnak. Ezen hâzak vegenel Yagyon
egy l6istall6 sovenybiil, de igen gyenge romlott âllapotban. Az âgyat âltal vittek az hajduk mellett l:ev6 kis haizban.
8. Vagyon ezen udvarba szentart6 hely, falai tapaszosok, vessz6b61 val6k, fedele fGresz deszkiâkbtil, vas szegekkel szeges~tett. Az udvarban csinâltatott Szudricsâny
ur egy stiveny s:rentart6t, nincs semmi tapasz rajta.
9. Vagyon vas milvel6 avagy mester emberek dolgoz6 helyek, az mely fundamcntumâbtil ujonnan erigâltatott, egeszben fâbul val6 âgasokra, fedele furesz deszhttps://biblioteca-digitala.ro
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kabul vas szegekkel szegeztetett. Vadnak negy kereszt gcrcnclaja, ncgy orcgh
nyolcz idest 8. szegekkel szcgesztettetett, oszve foglaltattak, az ver6t tarto agos
fak rnellett lev6 ket oszve fogla16 fakban vas szegek nr. 8. K<!meny mellett foglal6 fakban nr. 2. Vadnak va-sat 1agyet-6 kemenczehez ket fuv6k minei szi.'1kseges
helyen sur6n vas szegekkel elkeszitettek, az egyik uj, az masik regibb, ezen
fuv6kon vadnak harom vas csikatok, vasat lagyit6 kemenczeben egy uj form:1
vagyon vasbul csorăbul vas nr. 1. Vadnak kemenczehez fog6k nr. 5. Vagyon egy
uj salakereszt6, szensi.ito, avagy nyars. Vasat vagy fuvast ketto vagc'i vas cgy. Vns
ver6 er{esz}t6. Egy nagy i.ill6 az melyen mesterernberck va~nemii szerszamokat,
eszkozeiket igazittyak. Vagyon fejszejek edgy, mellyel mestcrck fabul vnlo eszkozăket faragjak.
10. Vagyon egy nagy uj ver6, i.ill6 egy nagy f.iban avagy tokebcn vas karikav;ll
oszve foglaltatott, vcr6 nyelin vagy gerendajan karikak nr. 4. Egy eltorătt karika
tengelye egeszben uj vasbul val6, uj serpenyei kett6 rnclyeken tengej forog, tengejen vagyis kerek gerendăjăn nr. 8 oreg vasak. Karikak ujak vasbul, vegcin
csapok nr. 2. Ver6nek kereke egeszben uj nr. 8. Vas kapcsokkal oszve foglaltatott.
Negy vasbul vaio keresztek, gerendaban vadnak az melyek az ver6 gerendajat
hajtjâk. Az viz eresztiin egy nagy vasszăgh, vagyon az âgyâban csatornaja es
lâdâja melyeken viz lefoly· az kerekre. Uj tălgyfâbul val6 gerenda csapjai es verâ
alatt lev6 i.ill6 mellett, egy ferta.ly vasbul âll6 vasekek vadnak. Az nagy verore
Szudricsân ur fertaly vasat tott, hogy megh nadaltatta, az ver6 nyelin az negyedik karika tărve az knrnarăban vagyon melybcn mestcrek vasat tartjâk, az kcrek gerendajarul nyolczadik karikăt ,:ero nyelire csinăltanak. Az csapok es i'illo
mellett lev6 vas ekek, mesterek nem tudgyâk referalni mennyi vagyon, midăn
megtăgul csak vernek bell6le.
11. Vadnak ket kemenczek melyekben kovet szcnnel edgyiitt jartattyak s fuvat~·âk.
Ezen kemenczekre is fedelek fa agosokra vagyon epitve, furesz deszkăkkal fcdett, megro·mladozott. Vadnak kemenczekhez fuv6k nr. 4. Kettei ujak, kettei
ismetlen regiebb. Ket kemencz~k szâjaiban ket rud vasak, fuv6k vegeiben vasbill
csovok, azokon vas karikak, fuv6k deszkai hârs fâbul val6k, vas hevederekkel,
vas jarmokkal, vas kapocsokkal ăszve foglalva. Vagyon fov6kat hajt6 kerek, annak
gerendăjăn ket vaskarikak es ket vascsapok vadnak vegeiben vagyon egy nagy
fog6, vadnak ket vas nyărsok, egyik salak ereszto, mâsik peniglen agyak ,·ero,
vagyis keszito, vagyon egy k6tăr6 părăly. Vas vago fejsze kett6. Az negy kemenczeknek fecleleit Sudricsăn ur ujonnan epitette, furesz deszkakkal, vas szegekkel szegezve. Negy 6cska fuv6 esztend6sek. Negy penigh ujak, az mellyeket
Szudricsăn uram csinaltatott nem reghen. Az els6 conscriptioban egy k6toro poroly volt, de mast ket ocska vagyon.
12. Vadnak ket măzsăk vasbul val6k, az egyik kovet bcmero mâzsa . .iz mii.sodik
vasat bemer6, vagyis mellyel mester emberektul vasat be merik es el adgyak. Ver6kkel vagyon fel mazsa is vasbul, alabb Iev6 mertekek, ki.ibul vannak. Az negy
fuv6knak val6 desz]{'ăkat Szudricsan ur az fuv6kra csinaltatta.
13. V,1dnak e.zen udvaron ket kamarăk is, egyikben mester ernbcrek zar alatt tartyak
kidolgozott vasat minek el6tte szămba beagyâk tisztnek. Mâsik kamarahan vadnak
a tisztnek szămban beadatott vasak. Ezen kamarâk boronab61 val6k, vadnak
ket ajtaik gyalulatlan fi.ires.z deszkâkbul, vas sarkokkal es retcszekkel, az egyiken
rnesterek lakattya ăll, mâsikon Davak tisztnek. Ezen kamarăban vagyon egy kăn
tar, vagyis oka vaskimer6. Kamarăban vagyon fel măzsas kiver6 a regi vas tengely, item egy reghi romlott nagy ver6, item egy regi romlott 11116. Vadnak az
udvaron negy harsfa des.zkăk kifaragatlanok, fuv6khoz val6k ujak. Ezeken kivi.il
egyeb epiiletekhez is szi.igseges făk. Vagyon egy udvaron leva kenyersiit6 kemencze uj, vagyon is udvarban vetemenyez6 kertecske is sovenybul vesszuvel kerteltetett, kiilon rekesztetett. Vizen altal, kit alta] jâr6 padlok avagy hedacskăk.
Az ka-pu romladozott 6 deszkabu.l val6.
14. Kornos kornyi.il az udvar tolgyfa fiatalokkal es boronâkkal bekertelve, palankolva vaigyon, kapuja uj deszkăkbul vas sarkokkal, vas retesszel es lakattal.
Gyalogh ajtaja bikfadeszkabu.l, fa sarkokra, vas retess:rel es Iakattal. Az udvaron kiviil vadnak kerekekre folly6 vizeken zugok hârmak, az edgyik u.j, az mas
29*
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kel zuggok rcgibbek. Az korcsmahâz keritcse kăros koriil scmmire valo. Az
islall6 ajtaj:, fabt'll a.116.
Az udv;iron kevi.U kertck vadnak harmak, az egyik vetemenyczc5, az mas ket
kertck pediglcn fo,·ell6k, tiszteknek lovaik szămara valok.
Ya_gyon piacz.on korcs1r.a haz, azon haz.ban vagyon asztal hosszu nr. 1. Ha.rom
padok hosszak, ri:ividcbb egy. Ebben vagyon kemcnczc, vesszobiil font, tapaszos
kemennyel edgyiilt paraszt kalhakbul, iiitojc is vagyon. Ajtaja paraszt gyalulatJan furcsz dcszkakbi'.11, vas sarkokkal. szegckkel, hevedcrekkcl. ajt6 zarjan kct vas
kapcsok v;idnak. az harmadik vas kapocs vagyon ajt6 fcllfaban, hava midon
ajt6 bczaratik c1jt6 zarja szolgal. Ezen haznak vegebcn vagyon kam:ira, hazbtll
is bch:• jarhcit6, czcn vac.lnak ket parc1szt ajt6k furcsz dcszkakbt'il. ,·as IJe\'Cd\.'I"l'l{kel, sarkokk;iJ, hcvederckkel es retesszel. Az korcsma mclldt jar6 kerlnek ~ijtaja
tiszla bikfokbul val6. Az kapu ocska, mellette 1-cv6 kis ajl6 scmmice vaio. Az
kis ajt6 az korcsma hazna.I, az vas ha.mor felol semmire, vas nincs rajta.
Vagyon az udvaron is 16istall6 vessz6vel kertelt agasokra, hosszu jaszol bcnne
vessz6bol, ajtaja bikfabul, egy darab vas heveder rajta, fcllyiill padlâsa bikfabul, azon ajt6 bikfabul, vas sarkokon, hevederekkel es retesszel edgyiitt.
Vagyon ezen udvarban pintze eg4iiszlen bolthajtasra bik:fabul kirovatott, ajloja
is bikfabul, vas sarkokra hevederen es retesszel. Ajtaja elott vagyon rostely is,
azon is retesz vagyon. L6istallo es pincze mellett vagyon kert, azon ajt6 ret.esszel,
de măskent paraszt ajtaja egeszlen vas nelkol vaio, vagyon egy suto kemencze is
ezen udvaron.
Ezen piaczon lcv6 udvar vesszokerttel leven bekertelve igen romladozott, alig
fennallhat6, sot helyeken. helyebul is kidiilt. Kapuja egy fiiresz deszkakbul, va~
szegekkel szegcztetett, sarkokkal es retesszel. Emellett .gyalog ajto kijăro, azon
vadnak ket vas kapcsok, mas gyalogh ajt6 is vagyon, paraszti::11 keszitetett. Az
udvarban lev6 epiiletek szalma.val fedetettek.
Az regi kemenczek romlattak leven, az tijoknak dereka. Vagyon kemenczek szajaban lev6 vasak nelkiil. Kemenye csinaltatlan, minden fedel es ahoz tartozando
('Szkozok nelkiil.
Az tizenhat vonas forintos fi.i\-oknak valo boreit Szudricsany tu· folcsinaltatta
fuvokra.

THE REGISTER CONTAINING THE POPULATION ANO ITS INCOME
ON THE ESTATE OF BEIUŞ IN 1721
(Summary)

As far as ihc studying of t.he feudal relations at thc beginning of the XVIII-th
century, in the sout-east of Bihor, concerns, the register contarning the population
and its income drawn up in 11z:m is one of the mast valuable document by its
length and by its rich informat.ion. The estate of Beiuş belonged to the vast properties of thc Roman-Catholic episcopate from Oradea, it was thc largest of the
county and one of ihe largest from Transilvania. The register 1·ecords the villages
from the three Romanian distTicts of Beiuş, Vaşcău and Beliu, outlincs the organization of the estate at that period, renders the name of all Lhe family leaders with
their lands and animals, writes, down all the serf's and Jandless men's obligations versus their landlord, and, finally, it contai ns some, 0U1er information regarding ihe feudal monopolies, thc estate buildings and enlcrprises. The information
of the register shows the peculiarity of the estate of Beiuş dealing with thc c:u-ryin.g
out of the obligat.ions, espccially those in money, then U10sc worked at thc smithy
from Vaşcău. It alsa points out the organization of the aHodial husbandry and the
largc using of the syst.cm of leasing of the allodial lands.
https://biblioteca-digitala.ro

O CONSCRIERE PRIVIND FUGA IOBAGILOR DE Pt
DOMENIILE SĂTMARENE LA SFîRŞITUL SECOLULUI
AL XVII-LEA ŞI îNCEPUTUL SECOLULUI t\L XVIII-LE.\
de
LIVIU BORCEA

Fenomenul mişcării iobagilor pe domeniile nobiliare este un nspcct
caracteristic al vieţii sociale în feudalism. El iz\·orăşte atît din posibili tă
ţile relativ limitate ale pămîntului nobiliar de a oferi mijloace de trai unei
populaţii în continuă creştere cît şi fărîmiţării sesiilor iobăgeşti ca urmare
a transmiterii lor succesive prin moştenire. Se adaugă la toate acestea
permanenta creştere a obligaţiilor iobăgeşti, -expediţiile miliL.ffe, r~1zboaiele, calamităţiile naturale (seceta, inundaţiile). Pentru p[irţile de nord-\·est
ale Transilvaniei, situaţia este oarecum specifică şi datorită evoluţiei
într-un anumit fel a stăpînirilor din partea Imperiului otomc1n şi a celui
habsburgic. Astfel, iintre 1660 şi aproximativ 1685, asupra a cinci cornitate vestice ale Principatului Transilvaniei şi-a întins stăpînirea Pa~alîcul
otoman de Oradea.1 Este vorba de Bihor, Zarand, Crasna, Solnocul de
Mijloc şi Solnocul din Lăuntru. Situaţia teritoriilor rămase libere nu era
nici ea mai uşoară. Dimpotrivă. Aici austriecii care stăpîneau toate cetă
ţile de la nord de linia Debreţin Valea lui Mihai - Bcltiug întreţi
neau o numeroasă armată care nu întotdeauna îşi primea solda şi care.
mai ales garnizoanele din cetăţi, săvîrşeau numeroase atacuri asupra satelor, contribuind spre sfîrşitul secolului al XVII-lea la. depopularea multora dintre ele. La obligaţiile şi aşa grele ale ţărănimii se adăugau cele
faţă de nobilimea băştinaşă. încartiruirile sau simpla trecere a trupcloL"
însemna tot atîtea daturi ocazionale care erau cele mai oneroase. Ofensiva habsburgică împotriva teritoriilor din Partium ocupate de turci a fo~t
deosebit de puternică .în anii 1685-1686 cînd a fost cucerit în cea mai
mare parte Bihorul precum şi părţi .ale •comitatului Solnoc.:?
Teritoriile cucerite au fost declarate „neoacquistica" şi s-au acordd
înlesniri celor ce se Jntorceau la vetrele lor fiind scutiţi de dări pe anumite perioade din partea autorităţilor. Cu timpul aceste teritorii declara'.e
1 In legătură cu asediul Oradiei şi cu Pa!'ialicul otom,m d0 Or,:clea, vezi o bibliografie la L. Bor ce -.1, Un document inedit despre căderea Oradiei fn mina turcilor
(scrisoarea din 31 august 1660), în „Crisia", VI, 1976, p. 207.
2 M e z6 si
K., BihaT vcirmegye a torok uralom megsziinese idejeben. 1692
(Cornitatul BihoT în timpul încetării stăpîni.rii otomane. 1692), Bdp., 1943, p. 1:3.
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L1 început ale fiscului imperial au fost vîndute celor care au dat mai
mult sau au fost donate unor generali, furnizori militari sau bisericii
catolice. Obligaţiile au devenit apoi şi aici mai apăsătoare ca înainte.
Numeroase răscoale au izbucnit împotriva abuzurilor săvîrşite. In 1698 ţă
nmii au atacat depozitele de grîne ale armatelor habsburgice de la Să
cuieni iar un an mai tîrziu s-au răsculat românii din părţile oraşului
Baia Mare. 3
Propor~iile cele mai mari ale exploatării au fost atinse în părţile de
nord-vest ale Transilvaniei unde formele cele mai diferi te ale rezistenţei
faţă de ascensiunea obligaţiilor feudale se înregistrează în perioada de la
sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului următor. Această
situaţie \'a duce la declanşarea răscoalei antihabsburgice a maselor populare sub conducerea lui Francisc Rak6czi al II-lea. Oştile curuţilor, forma te din ţărani au repurtat succese notabile în primii ani în lupta împotriva habsburgilor. Dar nici aceste oşti nu erau aprovizionate corespunzător şi de aceea poverii încartiruirii trupelor imperiale se adăuga şi
cc:1 a încartiruirii oştilor lui Rak6czi. După primii ani ai succeselor celor
r,)sculaţi {1703-1705), au urmat perioade de declin care s-au încheiat
cu înfrîngerea rebelilor .şi exilul conducătorilor mişcării (1711).
Întreagă această situaţie a generat o continuă fluctuaţie în această
parte a Transilvaniei din partea populaţiei iobăgeşti. Datele cu privire
la această fluctuaţie sînt destul de sporadice şi apar doar ca informaţii
colaterale. In anul 1724 s-a efectuat din dorinţa contelui Alexandru Karolyi o conscriere a ţăranilor iobagi fugiţi de pe cîteva din moşiile sale.
Cu această ocazie în document apar un număr de 48 de aşezări de pe
domeniile: Carei (9), Olcsva (7), Ardud (21), Beltiug (9), oaş (2). Ele enm
mult mai întinse cuprinzînd şi alte sate, fapt ce rezultă şi din conscrierea
de la sfîrşitul secolului al XVI-lea. 4
3
Magyarorszcig tortenete, vol. II, Bdp., 1962, p. 335; G h. Gorun, Implicaţii
sociale şi economice ale ocupaţiei militare austriece în Bihor în prima jumătate a
secolului al XVIII-lea, în „Crisia", VIII, 1978, p. 131-133.
4 D.
Pro da n, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-iea, vol. II, Buc.,
1968, p. 261. Aşezările cuprinse în documentul aflat la Arhivele Statului Oradea. Protocollum Actorum Regnicolarium, ab anno 172-2--1724, tom. IV, f. 289---f. 305 v.,
sînt următoarele: Domeniul Carei: Carei (N. K.<iroly), Petreşti (Mezu petri), Szent
Jânos Feny, Căpleni (Kciplyon), Vezendiu (Vezend), Moftinu Mare (Majten), Vada,
Bobald, Tire.am (Mezo Terem). Domeniul Ocsva: Ocsva Apăthi, Vitk1, Szamosszegh,
GPmse, Dobos, Olasz Pălyi, Hlyk (toate pe teritoriul R. P. Ungare). Domeniul Ardud: Ardud (Kis Nagy Erdod), Sîi (Szen Falu), Măriuş (Mogyor6s), Crucişor (Vcilasz
Ut), Bicău (Pobiko=Papbiko), Borleşti (Barla Falu), Sîrbi ·roia Tot Falu), S;;elestye,
Bolcla (Also Bodad), Soconzel (Kis Szokond), Săcălăşeni (Szakiillas Biko), Buzeşti
(Ol<i Ujj Falu), Medişa (Medes), Socond (Nagy Szokond), Sărătura (Soos), Hurezu
Mare (Nantil), Racova (Rcikos Terebes), Cuţa (Lophtigy), Stina (Fels6 Bodcid), Mă
dăras (Madarcisz), Solduba (Szoldobcigy), Gerăuşa (Gyiirus). ,,Bona Avastensia": Cer~
lez.e (Avas Uyfalu), Călineşti (Kanyahciza). Domeniul Beltiug: Ghirişa (Geres), Şan
dra (S<indor Falu), Dobra (Dobra), Hăteşti (Szakasz), Homorodul de Jos (Rente Homor6dJ, Homorodul de Mijloc (Kozep Homorod), HOilTlorodul de Sus (Felso Homorod), Va'.lea Vinului (Borbid).
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In conscrierea din 1724 în afara celor 48 sate mai apar un

455
număr

de 21 familii de ţigani de pe domeniul Carei, fără să se precizeze satul,
fiind probabil nomazi.
Din punct de vedere geografic satele domeniului Carei erau aşezate
în cea mai mare parte în Cîmpia Crasnei şi Cîmpia Bcedea, cctrclcterizatc
prin dese inundaţii, pe cîtă vreme satele domeniului Ardud erau risipite
în zona de deal a Culmii Codrului, cu înălţimi nu prea mari (între 187
şi 287 m altitudine). Excepţie fac Sărătura, Ardud, Mădăras, aşezate în
plină cîmpie şi supuse şi ele inundaţiilor foarte frecvente în această zon[t
în cursul întregului ev mediu. Domeniul Beltiug îşi avea satele pe versantul vestic al Culmii Codrului, pe valea Cernei şi a Crasnei. Două
aşezări conscrise fac parte din ţinutul Oaşului care în document se deosebeşte de celelalte prin faptul că satele sale nu fac parte dintr-un clominium ci sînt bona. Este vorba de Certeze şi Călineşti, prima aşezată în
Munţii Oaş iar a doua în depresiunea cu acelaşi nume. In sfîrşit, domeniul Olcsva (în document amintit sub forma Ocsva), care astăzi se află
în R. P. Ungară. Satele sale, aşezate în Cîmpia Ecedea, pe cursul inferior
al Someşului, în zona vărsării în Tisa, au fost cele mai expuse inundaţiilor, pînă tîrziu, după realizarea sistemului de îndiguiri şi hidroameaceştia

lioraţii.5
Stăpînii acestor domenii erau descendenţii familiei Karolyi una din
vechile familii nobiliare ale Principatului Transilvaniei, care prin Mihai
(1585-1626), a dat pe primul comite de Sătmar. Fiul acestuia, Ladislau,
decedat în 1689, fost şi el comite de Sătmar, a fost tatăl lui Alexandru,
stăpînul la 1724 al domeniilor sătmărene (1668-1743). Acesta a jucat un
rol deosebit de important în epoca sa atît pe tărîm politic cît şi militar.
A fost cel care, la 1703, a înfrînt oştile curuţilor lui Francisc Rc.i.k6czi al
II-lea în bătălia de la Dolha. Cu toate acestea curtea vieneză l-a suspectat
pentru atitudinea sa deseori echivocă. Din această cauză a trecut în tabăra
răsculaţilor fiind unul din cei mai importanţi conducători ai ei. După
numeroase bătălii, temîndu-se de o prea mare radicalizare a mişcării, dar
şi conştient că soarta ei este deja decisă, a profitat de unele conflicte interioare, de nehotărîrea unor conducători şi a fost cel care i-a determinat
pe curuţi să depună armele pe cîmpia de la Moftinu Mare (1 mai 1711)
şi apoi ,a fost unul din autorii pădi de la Satu Mare. în acelaşi an, în
semn de recunoştinţă, habsburgii care doreau mai mult să ofere un exemplu strălucitor de mărinimie nobilimii maghiare, decît să se răzbune, îl
ridică la rangul de locţiitor al comandantului suprem al oştirii imperiale
iar un an mai tîrziu primeşte titlul de conte. în această calitate Alexandru
Karolyi a „liniştit" unele mişcări ale curuţilor (1719). 1n 1723 ajunge consilier confidenţial al împăratului şi general de cavalerie, apoi membru
al consiliului locumtenenţial. Zece ani mai tîrziu putea să-şi permită să

A. Bogdan, M. Că 1 i nes cu, Judeţul Satu Mare, Bucureşti, 1976 (harta
de la p. 47).
5
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întrcţirn1 pc chcltuii:"1la sa, din uriaşele Yenituri ale domeniilor ~ale, un
regiment de cavalerie în fruntea căruia l-a instalat pe fiul său, Francisc.
La 1724, Alexandru Karolyi era unul din icei mai importanţi oameni
ai imperiului habsburgic. în această calitate a dispus întocmirea conscrierii.
Din cele 48 de aşezări amintite in conscriere un număr de patru sînt
astăzi dispărute, documentul la care ne referim aducînd importante preci-zări privind existenţa lor. Szent Janos Feny s-a înglobat în oraşul Carei.';
Tot pe aici a existat şi aşezarea Vada (1221: villa V oda, Vod, a cărei ultimă atestare documentară se ştia a fi la anul 1419). 7 Aşezarea, cu întreruperi, exista încă şi la 1724. Bobctld, atestată documentar la 1335 (possessio Bobu/cl) 8 avea ultima atestare la 1431. Aşezată undeva lingă Ghenei,
conscrierea arată continuitatea de vatră sătescă pină la data întocmirii
documentului. Avînd în vedere că aid nu s-au găsit martori care să dedare fuga celor două familii pomenite, nu este exclus ca acestea două să
fi fost ultimele şi acum să fi avut loc încetarea existenţei aşezării. Şi mai
greu de precizat este locul unde era aşezată Săliştea (Szelestye), care mai
exista încă la această dată şi fiind, după anul 1566, la a doua ei ates-tare.9
Aşezări mai importante la această dată erau: Carei, Moftinu Mare,
Ardud, Beltiug, care dobîndiseră statut de oppidum (tîrg) la sfîrşitul secolului al XV-lea şi începutul celui următor (între 1475-1509)1°.
Din punct de vedere etnic un număr de 14 aşezări sînt amintite a fi
possessio valachalis încă la începutul secolului al XV-lea (Sîi, Măriuş,
Crucişor, Bicău, Sîrbi, Soconzel, Socond, Racova, Cuţa, Ră-teşti, Homorodul de Jos, de Mijloc şi de Sus, Valea Vinului). Acest lucru nu înseamnă însă că numai acestea erau româneşti în acea perioadă. Este suficient să amintim că la data întocmirii documentului mai exista incă
instituţia voievodatului în cele două aşezări precizate ca aparţinînd de
„bunurile oşene": la Certeze este amintit voievodul Conţa Ursul iar la
Călineşti, voievodul Paţi Iacob. Din analiza numelor proprii rezultă că
un număr de 31 aşezări aveau la 1724 populaţie românească iar 18 maghiară şi în parte, ruteană. Un indiciu al continuităţii de locuire chiar şi
în frămîntatele secole XVI-XVII, cînd pustiirile turceşti şi ale oştilor
imperiale au curmat existenţa multor sate din această zonă, îl constituie
satul Homorodul de jos. Atestată la 1424 sub forma possessio valahalis
Nagyhhomorod 11 , deci Homorodul Mare, cunoaşte la 1566 şi forma Rente
6

C. Suciu,

Dicţionar

istoric al

localităţilor

din Transilvania, II,

Bucureşti,

1967, p. 128. (In continuare, prescurtat: Suciu.)
7
Suciu, II, p. 420.
8 Ibidem, II, p. 299.
9

D. Pro da n, op. cit., p. 261.
t. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. II, Cluj-Napoca, 1979, p. 151-

10 Ş

152.
11

Suciu, l'I, p. 293.
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Homorod. Precizarea „Rente" provine în mod cert de la numărul mare
de familii româneşti cu acest nume, care locuiau în sat la 1566 şi care,
probabil, vor fi dat voievozii sau cnezii aşezării. La 1724 satul îşi păstra
forma de Rente Homorod, din sat fiind plecaţi 4 familii Rente (Alexandru,
2 Ioan, Martin).

Docwnentul a fost întocmit prin depoziţia unui anumit număr de
martori (testes fatentes profugos) care au declarat numele celoi- fugiţi.
Numărul martorilor folosiţi nu este egal astfel incit la fiecare sat variazC:-1
în funcţie, probabil, de numărul celor rămaşi. Nu este exclusă posibilitatea ca martorii care apar nominal la începutul înşirării fugiţilor din
fiecare sat să fie ultimii care au mai rămas la acea dată.
Cei testaţi au fost întrebaţi des.pre numărul fiilor (f ilij) al animalelor
(boi:es, vacca) care au fost duse cu această ocazie, comitatul precum şi
aşezarea şi proprietatea (locus, fundus) unde s-au stabilit cei fugiţi. Iniţial
ancheta trebuia să fie ceva mai largă şi să cuprind[1 mai multe elemente.
Ia tă între bă rile folosi te:
,,[1m 0 ]. Tudgyae lattae, avagy hallottae a Tanu, hogy M(,1t6s[1gos Generalis Gr6ff N[agy] Karolyi Karolyi Sandor uram eo Excellenchija birtoka alatt levo bizonyos Joszagibul: Nevezett szerint Nagy Karolyi Belteky, Ocsvai, Erdody Dominiumhoz tartoz6 Varos es Falukbul val6 el Szokott Eorokos Jobbt1gyit, mellyik Tekintetes Nemes Var[me]gycben es micsoda Helyseghben legyenek s Lakjanak.
2d 0 Tudgjae Lattae Hallottae az Tanu hogy azon elszokott es elabalt
(sic!) nevezett Dominiumokhoz tartoz6 Va.ros vagy Falukb61 val6 Jobbagyoknak edes Attyok is orokos Jobbagyok voltanak v6lna, es orokos Jobbagy kotelesseghel foldos Urokat szolgaltak volna.
3tio_ Hany Fiaival okreivel, Tehenevel vagy Tinojival, egyeb Javaival
szoktenek ell.
4to. Hany esztendeje hogy a Specificalt Dominiumhoz tartozo Vctros
vagy falubul el szoktonek, mellyik T[ekintetes] N[emes] Var[me]gyeben
es micsoda varosban vagy Faluban ment lakni es ottaholott Lakik.
5to. Kicsoda J6szaghaban es Telekjen Lakik, az kinek most Taxat fizet. u12
Din conscrierea întocmită nu reiese stăpînul de pămint pe a cărui
domeniu se află iobagul fugit, dacă şi tatăl acestuia a fost iobag veşnic.
Acest lucru ar fi fost destul de greu de aflat dată fiind perioada de timp
12 Arhivele Statului Oradea, Prot. Act. Regn., IV, f. 288-~88 v.: Ştie, a viizut
sau a auzit martorul că iobagii veşnici din anumite bunuri ale stăpînirii excelenţei
sa:le, domnului conte Kârolyi Alexandru de Careii Mari, şi anume din oraşele 'ii
sat.ele domeniilor: Carei, Beltiug, Ocsva, Ardud, în ce comitate şi în caire aşezări
sînt şi locuiesc. 2. Ştie, a văzut sau a auzit martoTul dacă şi tatăl acelor iobagi
veşnici fugiţi sau plecaţi din oraşele şi satele aparţinînd domcniiloi· amintite au
fost iobagi veşnici şi şi-au servit stăpînii de pămînt avînd obligaţii de iobagi
veşnici. 3. Cu cîţi fii, boi, vaci sau juninci, ou alte bunuri, au fugit. 4. De cî\i ani
au fugit din oraşele şi sa;te1e aparţinînd domeniiloT amintite, în caJ·e comita1c şi
în ce oraş sau sat s-a dus să locuiro:i·că şi unde locuieşte. 5. ln a cui bunuri şi pc a
cui sesie locuieşte şi cui îi plăteşte acum dare.
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mare la care se referă ancheta (40 de ani). In fapt, cu privire la situaţia
demografică a satelor prezentate, conscrierea nu oferă decît o imagine
parţială asupra satelor nominalizate căci nu sint cupPiilşi <lecit cei ce
au fugit, nu şi cei ce au venit şi s-au stabilit aici. Analizată numai din
punctul de vedere al celor fugiţi şi al bunurilor mişcătoare ale lor,
proporţiile acestei fugi sint destul de însemnate. Astfel, pe domenii,
în perioada 1684-1724 ea se prezintă în felul următor:

Domeniul,

aşezarea

Iobagi

Fii

Boi
1

Vaci

Domeniul Carei:
Carei

21

1

Petrcşti

9
14

8

4

2
1

14

4

Szent Janos Feny
Căpleni

1

Vezendiu
Moftinu Mare
Vada
Ţiganii de pe domeniul Carei

2

2

20

16

10

1

8
1

21

17

2
10

2

12

32
4
9

6

101

54

80

20

3-l
8

17

16

6

2

6

1

17

20
10
12

4

7
6
5
4

10
1
1
8
1

2

1

81

40

76

18

40

13
18
14

7

23
12

20

Crucisor
Bicău·

9
11

12
17

Borleşti

13

16

Sîrbi
Bolda
Soconzel

7
7
14
2

11
2

7
26
•r
_;,
l'.!
13
19

10

19

5
8

Săcălăşeni

20

5
8

16

23

8
8

!l
7
11
17

Bobald

Tiream
Tot a 1:

Domeniul Ocsva:
Ocsva Apăthi
Vitka
Szamosszegh
Gemse
Dobos
Olasz Palyi
Hlyk
Tot a I:

10

Domeniul Ardud:
Ardud
Sii
Mărius

Szelestye

Buzeşti

Medişa

Socond
Sărătura

Hurezu Mare
Racova

8
7
8
8

10

11

7
13

14

Cuţa

18
4
25
18
18

Stîna
Mădăras

Solduba
Gerăuşa

To tal:
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5
7
3
5
5

9
7
4

9
7

18
11
14

26
32

10

15
40
26

8

7

17
12

47
16

23
19

8

4

6

202

306

328
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Iobagi

Fii

Boi

13

5

G

Vaci

,,Bona A vasiensia":
Certeze
Călineşti

2

Total:

8

1

15

5

G

9

7

5

2

2

Şand~a

1
18

1
21

2
30

42

Dobra

17
1!)

9

10

9

35

36

27

Domeniul Beltiug:
Beltiug
Ghirisa
nătcsti

Homorodul de Jos
Homorodul de Mijloc
Homorodul de Sus
\'alea Vinului

18

11

16

24

'r
-J

24
24
15

34
31
12

50
32

145

173

4 lG

611

200
575

11
1~

Total:
Tot a 1 general:

1

l'.W
G<J·>

~-

13

Numărul celor fugiţi este însă, evident, mult mai mare decit precizează documentul (1068 oameni). Dacă la numărul fiilor adăugăm aceeaşi
cifră, considerînd aproximativ egal numărul bărbaţilor şi a femeilor, obţinem numărul fetelor care au fugit odată cu părinţii. Ţinînd cont de faptul că la fiecare familie la care apare cel puţin un fiu trebuie să avem

în vedere

şi

mama,

situaţia

se

prezintă

în felul

următor:

bărbaţi

fii
fiice
femei
Total fugi ţi:

623
446
446
224
1 739

Desigur această întregire este numai prezumtivă căci cu siguranţă
femeilor a fost mai mare decît cel obţinut de noi.
Urmărind direcţiile spre care s-au îndreptat cei fugiţi se constată o
preferinţă spre comitatele învecinate:
numărul

Comitatul Solnoc
„
Bihor

„

Sătmar

Districtul Chioar
Comitatul Crasna
„
Bekes
Oraşul Debreţin
Comitatul Săbolci

"

"

Heves
Zemplen
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145
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27

24
21
17
7
6
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"
"

"

H

Cluj

6

Dăbîca

4

Borsod

3

Zărand

;3

"
Ugocea
"
Maramureş
"
Comita tul Abauj
Bereg
"
Diverse localităţi
Nu se ştie

3

2

1
1
43

69

Numărul cel mai mare al celor fugi ţi s-a îndreptat spre comita te Ic
recent eliberate de sub dominaţia otomană (Solnoc şi Bihor), atraşi de~igur de înlesnirile oferite de noii stăpini şi mai puţin spre est şi nord undP
comitatele Ugocea, Marmureş, Abauj, Zemplen, Bereg au primit abia
7 familii de fugari în tot intervalul de la ·sfîrşitul secolului XVII şi începutul celui următor, aceştia provenind mai ales de pe domeniul Ocsva.
Unii au fugit la oraş (Satu Mare, Debreţin, Oradea, Baia-Mare, Cluj,
Turda, Jibou), care le oferea fie un adăpost mai sigur, fie posibilitatea de
a practica o meserie (29 iobagi). Ei sînt mai ales curelari, cizmmi. Un
număr de 7 au intrat ca slugi în diferite locuri, îngroşind rîndurile proletariatului agricol. Totuşi, comparativ cu totalul, aceştia reprezin:ă un
număr încă destul de redus. Se înregistrează şi precizări în dreptul a
două nume care indică faptul că cei fugiţi erau ,,foarte bogaţi" (igen
gazdag). Este vorba de Mihai Gal din Szent Janos Feny şi Andrei Teremi
din Tiream.
Unele nume proprii evocă îndeletniciri: 2 tăbăcari (Tc1kâcs). 2 limcieri (Lantos), 13 fierari (Kovcics), 2 măcelari (Meszciros), 2 orfenari
(Eotvos), 1 blănar (Szilcs), 11 croitori (Szabo), 2 morari (Molncir), 2 dogari
(Kcidcir}, 2 tîmplari (Asztalos), 3 ciobani (Juhcisz), 1 bărbier (Borbelyi. Este
posibil ca nu toţi aceştia să fi avut la data plecării îndeletnicirile pe care
le indică numele, dar nu este lipsit de importanţă să precizăm că familiile
avînd acelaşi nume (de exemplu: Kovcics) în general s-au împărţit ramînînd cel puţin una în sat iar restul luînd drumul pribegiei. Remarc[1m
în mod deosebit în acest sens satul Sîi unde din cele 7 familii cu nume de•
pictori-zugravi (Kepir6) a rămas numai una, restul de 6 stabilindu-~e în
localităţi diferite ale comitatului Solnoc. Această despărţire a familiilo1·
de cadrul comunităţii săteşti trebuie să fi avut la bază totuşi în plimul
rînd micşorarea terenurilor agricole datorită creşterii numerice a familiilor şi abia apoi cele legate de îndeletnicirile cu caracter manufoc~urier.
Incercînd să mmărim exactitatea mărturiei depuse de cei testaţi, rezultatele au fost numai parţial pozitive. Ne existînd posibilitatea Yerificării numelor celor fugiţi în toate conscrierile, ne-am mulţumit să le Ycrificăm pe ale localităţilor din Bihor (în mă-sura în care ne-au stat la dbpoziţie şi conscrierile acestora). Faptului în sine găsirii sau nu a celor
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fugi\i - nu i-am acordat o importanţă deosebită deoarece nu ~m1 putut
emite pretenţia ca în intervalul de la plecare şi pînă la întocmirea conscrierii ~atului (1715 sau 1720), toţi să fi rămits în aşezările în care s-au
~tab1l1t iniţial. Un coeficient de aproximaţie trebuie atribuit şi faptului că
cei testaţi, cunoscînd urmările ce le putea ~1\'ea depistarea celor fugiţi,
nu au făcut întotdeauna declaraţii corecte. Apoi unii dintre cei fugiţi îşi
vor fi schimbat chiar şi numele pentru a fi mai greu de găsit.
A.stfel dintre iobagii fugiţi din Hăteşti şi stabiliţi la Văşad, în comitatul Bihor, gftsim la 1720, 2 familii Drama (Ioannes şi Demetrius) care
trebuie să fie de fapt Gramma, o familie Şinca (la Răteşti sub forma
Si1nka) ~i o familie Gorgo. 13 La aceeaşi dată, la Sălacea, existau familiile
Vegh, Nagy (7), Domos (=Domonkos) fugiţi din Moftinu Mare.u Tot aici
existau 4 familii T6th din icare una este posibil să fi provenit din Carei,1·•
căci trei familii T6th (Andreas, Blasius şi Gregorius) erau aici şi la 1715. 16
La 1720, la Roşiori-Bihor, existau un număr de 7 familii Nagy, unele probabil provenind din cele 5 fugite din Tiream. Nu există nici un Mihaly
Andras ci un oarecare Michael Bujdos6 (=Pribeagul) 1 • Un alt exemplu:
din satul Petreşti au fugit la Diosig „fiii lui Gal Mihoc. Ghiţă şi Pişta".
în conscrierea din 1715 numele Gal nu apare, sînt în schimb mai multe
familii Olcih. 18 Tot aici a fugit din satul Szamosszeg, Paragh Miklos. La
1715 se afla într-adevăr la Diosig un Andreas Parlag 19 • Prin 1710 au fugit din Moftinu Mare cei patru fii ai lui Martin Botos. Cinci ani mai tîrziu, în conscrierea aşezării figura o familie Stephanus Botta care putea fi
unul din fiii lui Martin Botos.
Absenţa altor nume se datoreşte şi faptului că însăşi aşezările în care
s-au stabilit iobagii fugiţi, au trecut prin mari perioade de fluctuaţie,
determinate în special de schimbarea stăpînirii otomane cu cea imperială,
de urmările răscoalei antihabsburgice de sub conducerea lui Francisc Rak6czi al II-lea.

13
11

i:,
16

17

19

ASO, Fond Prefect. jud. Bihor, inv. 161/248, f. 14 v Ibidem.
Ibidem, f. 16.
Ibidem, f. 70-71.
Ibidem, f. 32-33 v.
Ibidem, f. 61-63.
https://biblioteca-digitala.ro

15.

I ANEXE

DOCUMENTARE:

I

Dominium Karolyiense et specificatis Locis Profugi

Nomina Personarum

ctl

li]

t)
t)

::,

ctl

>

c::
c::

-i:

Comitatus

Locus

Funcl•.1s

N. Karoly
Opidum
Testes Fatentes Profugos
Vizvezt6 Andras
Fekete Pal
Balogh Istvan
Goregh Mihaly
Takacs Marton
Szoke Laszlo
Tarnok (?) Las.zlo
Fekete Mihaly
Profugi
Oregh Gyorgy
Oregh Peter
Lantos alias Rab
Tot Mihaly notelen 19
Tot Janos
Kantor Mihaly
AriAndras
Kani Pesta
Csede Miska
Kegyes Mihaly
Szăke

Mihaly Istvan es Gyurka

19

vol. I

şi

20

1

8

Heves
Kis Uj Szallas
ignoratur locus
30 Bihar
Nagy Letan
16 Bihar
Szalacson
12 Bihar
Mon[ostor] Palyi
12 Biha!r
Monostor Palyi
3 Heves
Kis Ujj Szallas
12 Heves
Kis Ujj Szallas
4 Debreczenben Lakatos 20
30

Maros Vasarhelyt 21
Makovasarhelyen laknak

„holtei". Pentru forma românească a numelor de localităţi, vezi Suciu,
II.
„lăcătuş în Debreţin".

„In Tîrgu-Mureş". Trebuie să fie însă o greşeală, mai degrabă: ,,In Makâvâsârhely", aşa cum apare mai jos (localitate în R. P. Ungară, pe malul Mure21

şului).
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11

Nomina Personarum

"'..,

~

"' "'::,i::

~

Co:ni-

tJ
tJ

>
o

"'
;:,

P'.I

tatus

i::
~

Takacs Pesta
Balia Ferencz
Bondar Laszlo
Balla Gyorgy fia Marczi
Gyennek
Kegyes Ist6k
Kis Annok Palk6
Csede Laczk6
Torok Laczk:6
Tobori Laszlo
Nagy Marton fia Palko
Csismadia !nas
Possessio Mezo Petri Testes

Bihar
Karczag
35 Bihar
3 Bihar
6

30

463

Locus

Pocsajban
U j Szallason
Szent J6bon
Nagy Letan

Bilrnr
Samsonban
2 Szolnok
Perben szolgal
4 Szolnok
Perben szolgal
12 Szattmar
Matocs
Biharon lakik
24 Bihar
Debreczenben lakik 22
14

Fatentes Profugos

Kis Gergely
Nagy Andras
Gonczi Mihaly
Tokes Gyorgy
Profugi

Meză

Petri

Keserii Gyorgy
Keserii Ferencz
Bona Mihaly
Kondora Palk6
Simon Mih6k
Gal Mih6k
fiai Gyurka Pesta
Birta Janos
Birta Pista etiam
Vas Mihok s Janos

2
1

25
25

4

6

28
20

3

18
18

25

Bihar
Boszormenybcn
Bihar
Bihar
Bihar

Bagc1mcr
Monos Petri
Misken
Szerepen
Di6szegen

Ignoratur locus
Ignoratur locus
Dob vagy Dada
a Tisza mellett

Possessio Szent Janos Feny
Testes Fatentes Profugos

Fiistiis Andră.s
Antal
Racz Sigmond
Profugi

Gal Mihaly igen gazdag
Dihencs Janos
Balla ali;is Dihenes Mih6k
Nagy Andre
Tariska Szabo Ferencz
Lantos Miklos
Dehenes Andre
Patak Andre
Cseghi Janos
Gal Gyorgy
Patak Marczy
Szasz Mihaly

2~

Fundus

25
25
20

28
9
9

4
4

12
15

6

2

Kun (?)
Konyaron
Bihar
Bihar
Bihar
Bihar
Bihar
Debreczenben

Madaraszon
Bihar
Konyaron
N. Letan
Teleghden
Teleghden
Varad tajan

Szabolcs
Szabolcs
Szabolcs

Lăkăn

4

25
25

25

.,Palko, fiul lui Nagy Martin, este ucenic cizmar în
https://biblioteca-digitala.ro

Lăkon

Szent Mihaly

Debreţin".

Liviu Borcea

4,.--,4

Nomina Pcrsonarum
~

"'tJ

C:
tJ
tJ

"':::;C

ţ:I

>"'

C

~

23

2 ;;

Cornitatus

Locus

FumlTi

<

23
Sz<isz Istvan
23
EokrUs Fcrencz
Possessio Kaplyon
Testes Fatentes Prof ugos
Nagy Paal
Tarka Janos
Pro.fugi
Ti"iro IstYan fia
30
Nagy Peter Jancsi
30
Possessio Vezend
T('stes Fatentes Prof ugos
Nagy Istvan
Forsa Simon
Profugi
Nagy Jancsi
Beres Mihâly
2
13
Possessio Majten
Testes Fatentes Prof ugos
Kis Ferencz
Kovacs Gergely
Nagy Andras
Botos Andras
Kovacs Balint
Erdelyi Gyorgy
Szemyi Marton
Profugi
10
Nagy Mihaly Eocs6sti.i1 23
Nagy Janos
10
2
Vajda Mihaly s- Dan2 ~
6
2
Vajda Ferencz
1
Domos Gyurka Gyennck
Meszaros Gaspar
20
Vegh Gaspar
18
Nagy Mihaly Gergcly
16
P6r6th Istvan
·1
16
Molnar Mihaly Mikl6s
20
8 6 20
Kănyves Marton Janko
Ismct mas Kănyves Jânos[na]k ket fia 26
Botos Marton[na]k 4 fia
14
Kis Peter Istvan

2~

12

Ilih:1r

Szabolc.:s

Varad Tajan
Lokon

Szolnok
Szolnok

Sarkadon
SzUr Demetcr

Ignoralur Locus
Szolnok

Zilahon

Daroczon
Szolnok
Dobon
Szattmar
Kâvason
Szolnok
Terebesen
Szattmar
Szalacson lakik Annyosttil 25
Szalacson
Bihar
Szalacson
Bihar
Szalacson
Bihar
Szalacson
Bihar
Szent Jânoson
Bihar
Sz. Janoson
Bihar
'Ignoratur locus
Piispokiben
Bihar
Ugran vagy Tcpen lakik ugy halbtik27

„Nagy Mihaly, cu fratele său mai mic".
Dan" (adăugire ulterioară).
,,copilul Domos Gyurka stă împreună cu mama sa, la

,,şi

Să!acea"

(comit. Bi-

hor).
26

,,La fel doi copii ai unui alt Konyves Janos".
„Kis Peter Istvan locuieşte, după cite se aude, la Ugra sau Tepe" (localiîn R. P. Ungară).
27

tăţi
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Fuqa iobaqilor de pe domeniile

11

sătmărene

Corni-

Nomina Persunarun1

tatus

Gec,â .Janos

Kis Istvan Peter
Bod6sy es Hajto Istvan
Kovacs Gyorgy

4

15
2 20

Szattmart szolg-al
Szattmarl Lakik
Szolnok
Szanton
Tcpen lakott elrncnt

Nagy Gergcly

4

2 20

Vadaszon a Fcketc Kercsbcn _

3
3

Fundus

Locus

~.!..,•

Possessio Vada
Testes Fatentes Profugos

Oia Janos
Ola Andras
Profugi

30

Si bok Mihaly
Lencsies Ist6k fia ugyan
Lencses Istvan~ 8
Nomina profugorum zingarorum ex dominio Karolyiensi
Testes zingari
Barandi Peter
Pupi Sig6
Tanczos Mikl6s Fatentur
Sebok Pesta
Dundi Mihaly

Bi har
Szab6lcs

Profugos

Szâna Pesta
Pirka Pesta
Karolyi Peti
Karolyi Jank6
Karolyi Adam
Puncz6 Istvan
B::ijomi Adam
Bondacsi Adam
Pong6 Adam
Tacs6
Ft'1r6 Gyi.iri
Fur6 Marczi notelen hat hete

1

Dundi Gyorgy

4

Punczi Ka.116
Jfiab Kozak Andras
Oregh Kozak Andras
Barandi Ferk6
Orban Sig6
Horczo Gyi.iri
Siket Jancsi

28

29

30 -

1
1

3

2
2
2
2
4
4

2

1
2

6

25 Debreczenbcn
30 Karczag
30 Debreozenben
30 Boszormenyben
30 a Kunsagon

Er Scmlenyben
Lokon

Varadi Uczan
Uj Szallasan
Csap6 U czaban

valahol
Kaba
Bihar
Bajon
36 Bihar
Szalonta
6 Bihar
Szikson (?)
8 Abauj
va.lahol
7 Zemplenben
Va[radi] Ucz.
1/2 Debreczcnben
Debreczenben Iordult29
26

2 Szolnok varmcgyeben
1
2
2

2

2

1

2

Szattmar
Szolnok
Szolnok
12 Debre-czenbcn
1 /2 Szattmar
Bihar
18 Bihar

Porcsalmon
Szant6n
Szant6n
Na.gjârb.:m
Ersemljen
Ignoretur

„Fiul lui Lencses Ist6k, anume Lencses Istvan".
,,Fur6 Marczi, holtei, în urmă cu şase săptămîni, a fost prin Debreţin."

Cris.ia -

1980
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Liviu Borcea

l/l

"'"
"
>"'

l/l

Nomina Pcrsonarum

~

Q)

:,.

o
IIl

i;;:

;:l

c;:
c;:

,(

Coml-

tatus

Locus

Fundus

N.B. Ex Csanalos 3 Esztendc-je Vajda Palk6 hogj ciment
Debreczen koriil lakik. 30
Possessio

Bobăld

Prof ugi e.r Robcild

Borsa Paskuly
Borsa Tiuadar
Possessio Mezo Terem

2

-1

2
5

Bihar
Bihar

Margitta mellet
Margitta mellet

Testes Fatentes Prof ugos

Borsos Mihăly
Oia Janos
Gulyas Ist\'an
Tolh !mrene
Kovacs Istvan
Profugi

2
Oia Gyurka
4 3
Oia T<1nk6
3
Mih:ily Andras
Nagy Gyurka
Nagy Janko
Czinczar Andras es Istvan
Nagy Janko, Andre Gyorgy lffiu nagy
Nagy Gyorgy
Teremi Andras

2

1G Bihar
20 Kolos
21 Bihar
25 Bihar
25 Bihar
25 Bihar
Mihaly fiai

3

28 Bihar
36 Szolnok
igcn gazdag 32
Miihaly Ferencz
24 Bihar
Na-gy Mihâly Gyurka
Bihar
fiai Jstok Ferko Gyurka, az Edes Annyok Ugrân lakik 33
Bal<1si Miklos fiai Laczk6 es mâs[ik]3 4 30 Szabolcs

3

2

Surany vagy Galos Pehi
Kolosvar korill
Felegjhazan
Felegjhâzan
Felegjhazan
Bogyoszl6
Felegyhaza
vagy Vârad fe!e 31
Felegyhaza
Perban
Balyok
Vâr[mc]gyeben
Leveleke(?) Laknak

0: .,N.B. Din Urziceni, sint trei ani că a plecat Vajda Palk6, stă în părţile

Debreţinului".

31
„Nagy Janko, Andre, Gyorgy, fiii lui ]ffiu Nagy Mihai, spre Roşiori sau
Oradea."
32
„Foarte bogat".
33
„Fiii lui Nagy Mihtily Gyurka, anume Ist6k, Ferk6, Gyurka, în comitatul
Bihor, mama lor stă fn Ugra".
34 „Fiii lui Balasi Miklos, Laczk6 şi un altul". Ar fi posibil ca în paranteza

dreaptă să se găsească particula (ok) şi atunci sfifl?itul traducerii
,,şi alţii". Noi am ţinut cont de precizarea a numai doi fii.

fel:
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t/)

OJ

-~

~

(.)
(.)

>
o

~

:::,
i::
i::
~

ol

t/)

Nomina Pcrsonarum

ol
~

iri

Comitatus

Locus

Fundus

Dominium Ocsvaiense
Profugorum Nomina
Possessio Ocsva Apathi
Testcs f atentes Pro fugos

Peter Janos
Tot Janos
Malom Gergely
Profugi

Horvath Mihaly
Kovacs Janos
Simon Istvan
Kosa Szucs Gergely
Barabas Jank6
Barabas Istvan cs Albert
Bartha Gyurka
Bartha Janos
Mas Bartha Janos
Aszt::ilos Sza:b6 Laszlo
Tariska Istvan es Jancsi
Dehenes Dani
Kosa Gergely
Kosa Mikl6s
Szabo Mattyas
Barnabâ.s Andras
Szabo Peter
K6sa masik Ist6k
Balogh Andras
Simon Janos
Kovacs Jank6
Dihenes Istvan es Andras
Bartha Andras
Dihenes Andras Ignoratur
Kovâcs Gyărgy
Kovacs Ferencz
Szoke Mihaly s Gergcly
Kristin Miha.Jy
Fekete Laszlo
Osva.th Mihăly
Possessio Vitka

·1
1

,1

2 1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
10
16
12
12
10

2

2

1
6

2

3

16
12
12
12
2 12
1,2
12
12
16
16
18J
16

·1

2 20

Ignora tur
Bihar
Mr. Palyi
Bihar
Mr. Palyi
Bihar
Bagamer
Debrcczen bl'n
Debrcczenbcn
Debrcczcn
Szabo
Bihar
Almosdon
Biha.r
Almosdon
Debreczcnbcn
Borsod
Berszeken
Bekes
Bckesen
Bekesen
Bckes
Bekes
Bekcsen
Bekes
Bekcsen
Debreczenbcn
kărul
Va.rad
Paladok korul ('?)
Uj Szallas
KaTczag
Uj Szallas
KaTczag
Nanâ.son
Debreczcnbcn
Ispot[aly]ban 30
Debreczen

6

Heves
Bihar
Bihar
12 Makon
12 Bekes
20 Bereg
4
8

Egerben
Varad fele
Mono[s'tor] Palyi
a Maros mellett
Bekesen
Var[me]gyeben

Testes Fatentes Prof ugos

Galgoczi Miklos
Nyulak Peter
Profugi

Nyulak Palk6
Tar Mihaly
Orban AmbTus
Orban Tamas

35
Jij

30 Turon Lakik
1

2

1

5 Bihar
3 nem tudatik 30

,,Debreţin, in lazaret".
,,nu se ştie".

30•
https://biblioteca-digitala.ro

Hoszu Palyi
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4/,8

16

Comitatus

Nomina Personarum

3

( 'r!xm Ist6k
Nyulak .Janos
Vid,1 Jânos
Nyulak Mihaly koldus 37
Possessio Szamosszegh
Testes Fatentes Prof ugos
Dihencs .Janos
Pc1rag Istvan
Profugi
L.1katos Peter
Ll.iutos Janos es Andras
l'ZL'k hurman edgyiitt mentck

5
Hi

Locus

Monostor
nl'm tudalik
I~noratur
Szattmar

Fundus

Palyban
Gyarmalon

4

Ignoratur

8

Bekes
fic,kesen
Bekes
Bekesen
Bekes
Bekcsen
Bihar
Di6szcgh
Bihar
Va.rad tajan
Bihar
Szent Janos
Bihar
Szent Janos
Debreczcnben latlak
Debreczcnbcn
Bihar
Aszcmy \'âsara
nem tudatik
Bihar
Szcnt Jânos
Bihar
Piskolton
nem tudatik

.._.:·;,

-1

I (_'1~ptik Peter

Farkas Andras
Farkas Istvan
Paragh Mikl6s
Paragh P~ter
\'as Andras
Di.henes Mikl6s
Dihenes Gyorgy
Dihenes Mihaly
Kondor Mikl6s
Kondor Laszlo
Kondor Palk6
P<1ragh Peter
Csaka Ist6k
Possessio Gemse
Testes Fatentes Prof ugos
Czimbalmos Janos
T6Lh Mih6k
Toth Tamas
Szep Mihaly
.Julnsz Geczi
.Ju:1asz Mih6k
T<Jth Ferencz
Possessio Dobos
Testes Fatentes Profugos
Geller Gyorgy
Ordogh Janos
l'rofugi
Fodor Mate
Kc'rekes Paal
Deak Bcnedck
Deâk Istvan
UC':1k Janos

1
1

2

2

G

5
10
16

2

6
3

,1

2

7

1
2

5

7

2

1

2
2

1

2
2

Heves
Heves
17 Heves
1 10 Zemleny
10 Szabolc:s

1 16
16

10

2

6
6
1

Szabolcs

25 Ignoratur
2 24 Zempleny
12 lgnoratur
12 lgnoratur
12 Jgnoratur

37 „cerşetor".

3R

2
6
3
8

„Lakatos Peter, Lakatos Jânos

şi

Andrcis,

aceştia
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Palkonyan
Palkonyon
Palkonyon
Luczon
N.iduct,·ar
Sar rese mcllet

Luczon

trei au plecat

împreună."
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Nonima Pcrson::irum

Orclogh Gyorgy
rossessio Olasz

"';:l

o<

-~ "';:,
<I)

t)
t)

~

o
o:l

ro

~

C:
C:

-<

27

sătmărene

Comi-

tatus

4fi9

Locus

Fundus

Jaszsâghon

Pălyi

Testes Fatentes Profugos

Bati Mikl6s
Profugi

Meszâros Gcrgely
Eotyi.is Istvan
Dar6czi Peter
Kesz Istvân
Boldisar Andras
Possessio Hlyk

3
3

·l
2
·l

2

15 Ignora tur
16 Tur
2 16 Karczag
16 Ignora tur
16 Bihar

Uj Szâllas
Er Semlyen

Testes Fatentes Prof ugos

J âm bor Peter
[Profugi]

Toth Ferencz e-s Peter
Benes Istvan
Nagy Jânos
Dominium Erdodiense

1 13
1

15

2

5

Borsod
Bihar
Bihar

SZC'derkeny
Alm6scl
Hosszu Palyb;m

Profugorum nomina

Oppidum Kis Nagy Erdod
Testes Fatentes Prof ugos

Kovâcs Mihaly
Tot Jânos
Szabo Jânos
Vizes Andrâs
Vizes Jânos
Profugi

Batizi Jânos
Dabos Jânos
Imre Jânos
Eotves Mihâly
btves Andrâs
Toth Mihâly
T6t Istvân
Elek Istvan
Olâ Andras
Toth Gyorgy
Kiraly Miklos
Kiraly Andras
Tereh Mihâly
Baranyi Andras
&inta Demok
Lâszl6 Istvân
Danyai Janos
Kis Ferencz
Lakatos And1-as
Sânta Pal

J~

,,slugă

1
1
2

1

2

1
1
2

3

2

Biharon
1 Bihar
Kis Palyi
28 Bihar
Szalârdon
3 Bihar
3 Szolnok
Tasnadon
korill
12 Kolosvâr
Szakâcsiban
1 Szolnok
Szakacsiban
1 Szolnok
3 Sz6lnok
Szakâcsiban
6 Sz6lnok
Geresen
Szolnok resze Peresen szolgha 39
Czegenben
6 Sz6lnok
Czegenyben
6 Sz6lnok
Mihalyfalva
12 Szolnok
Mihalyfalva
6 Szolnok
Mihalyfalva
30 Szolnok
Sz. Kiraly
30 Szolnok
Mihalyfalva
3 Szolnok
Szakacsi
1 Szolnok
K. Dar6ozon
4 Szolnok
K.
Dar6czon
Szolnok
40

în Pir, [comitatul] Solnoc".
https://biblioteca-digitala.ro
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·EO

Comitatus

Nomina Personarum

r--.folnar Mihaly
Kovacs Mihaly ;llias Jambor
Vizes Mikl6s
Balint Istvan
Kovacs Istvan
Miskolczi Janos
Vizakn,aj Janos
Ellek Ferencz
Csizmadia Janos
Szabo Gergely
Szekely Janos
Baranya Jânos
S:zJCkely Andrâs
Alter Vizes Andrâs
Danka Jânos
Sajtos Illyes
Tereh Andrâs
Barta Ferencz
Barta Istvân
Petocs J·ânos
Possessio Szen Falu

18

Locus

Fundu,;

Szattmâr
Szalkan
Szattmâr
Kalmandon
1 Szattmâ.r
Cscnberbcn szolga 10
1 Szattmârt szolgal
Csizmadia Inas Szatmărt 11
Csizmadia Inas Szatmârt
Csizmadia Ina,s N[agy] Banyan
Lakatos 42 30 Ignora tur
Nagy Bânyân Kă hordo 11
1
1 Bihar
Abranyban
3
3 Bihar
Kis Jeno
30 Bihar
Maria.ban
4 Vâradon kocsisu
2 Bihar
Biharon
17 Szolnok
Szodr6n
Kârolyban Goreg Gyor[gy)nel szolgal
18 Zemlen
Benycn
3 Erdelyben
12 Kolozsvârt lakik
Ignoratur
2

2

1
3

2

11
21

Testes Fatentes Profugos

Kepir6 Jânos
Bojta Lâszl6
Vargha Sândor
Profugi

A braham Peter
Abraham Gergely
Kepiro Kosztin
Kosma Sandor
Vargha Gergely
Va:rgha Sândor
Kosma Philep
Klepiro Marton
Kepir6 Tamâs
Bcncze Ti vad ar
Bencze Gyărgy
Kepiro Sandor
Bojta Gyorgy
Doncs Sândor
Vargha Imre

1

12
12

4

4

1

2

3 8
5 8
1 20

16
1

10

4

216
16
10

4
4

2 10
20
3 6

40

szolga=slugă.

41

csizmadi,a inas.= ucenic cizmar.

42

„Lăcătuş".

43

„cărăuş

44

„căruţaş

3
5

Zarand
Za.rând
Bekes
Bekcs
Bihar
Bihar
Bihar
Szolnoki
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szattmar
Szolnok

Var[megye]ben lakik
Var[megye]ben lakik
vâr[me]gyeben
vâr[me) gyeben
Homorodon 15
Homorodon
Homorodon
Szodron
Hatvanban
Harroklyân
Harroklya.n
Csogon
Bikacson
Vezenden
Srel szegen

de piatră în Baia Mare".
în Oradea".
~ In realitate este vor,ba de Homorog, în forma menţionată de document nu
am găsit atestată aşezarea! (ve:1'5 şi Suciu, I, p, 294).
https://biblioteca-digitala.ro
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Cil

.....

Nomina Personarum

cu

>
o

(.)

c:.>

~

Kepir6 Peter
Kepiro Laszlo
Kozma Miklos
Kozma Girahszin
Horgas Janos
Tarcsa L6rincz
Kozma Ignat
Tomjan Laszlo
Possessio Mogyoros

Cil

::I
i:::
i:::
~

t.)

"'
:;,.

Ol

Corn!tatus

2
2

1 12

2

16
16
2 3

2

3

2

2

4

Locus

Fundus

Szolnok
Felso Borszon
Szattmar
Tomanyon
Szatt[ma.r]
Feketefal u ban
Szatt[ma.r]
Ibidem
Szolnok
F: As·ztagyon
Az Eocsincl Karolyi Hajdu Varoson 16
Szatt[mar]
Remete Mez6
Szatt[mar]
Reszegen

5

Teste Fatentes Profugos

Bratan Janos
Elek Janos
Profugi

2

Dan Janos
Dragan Mihaly
Dân Kosztin
Kadâ-r Gergely
Ellek Illycs
Dragân Peter
Alter Dragan Peter
Dragan Janos
Orosz Gergely
A vasi Farkas
Kodran Pratye fia
Bratan Illyes.
Orosz Vaszil
Possessio Valasz Ut

2 13

2

3

1

2

2

2

2

3

4

4

2

1

2

2

2

2
2
2

8
7
4

7
7
7
7
7
7

1 18
1

Kraszna
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Bihar
Szolnok
Szolook
Szolnok
Szolnok
Szol[nok]
Kovar

1

1

Gordâny

3

4

Szol[nok]

2
2

1

5 Szolnok
5 Szolnok
6 Eger Begyen
6 Szonok
7 Szolnok
5 Kovar

2

5

Dobon
Borzon
Borzon
Csogon
Szunyogdon
A!s6 Borszon
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Also Borszon
Bazintan
Szolnok Csogon lakik
Falu

Teste Fatentes Prof ugos

Szabo Sandor
Dumta Peter
Profugi

Szabo Sandor
Vanya Sandor
Borsa Gergely
Vanya Simon
Vanya Janos
Vanya Philep
Vanya Pasculy
Borsa Mihaly es
Borsa Janos
Possessio Pobiko (=Papbiko)

2
2
1
1

2
2

1
1

1

5

3

2

Alsa Borszon
Ibidem
Felso Berekszon
Szolnok
Ibidem
Kelenczen
Lukacs falva
Szolnok Szelszegen
laknak

Testes Fatentes Profugos

Czigan Tivadar
Czigăn Miklos
Profugi

2

Pap Peter

46

,,La fratele

său

2

Szolnok

mai mic, în tîrgul haiducesc Carei".
https://biblioteca-digitala.ro

Bogaron

4-•)
,_

Liviu Borcea

"'

C"l

(.)

Nomina Pcrsonarum

:,.

~

Pap Ist6k
Pap Imn~
Pap Demeter fiai
Tiuadar cs Gyurka
Vagyis Teodor
Gyorgyika Janos
Gyorgyika Gergely
Gyorgyika Marton
Gyorgyika Tamok ('.')
Hetycs Ga bor
Hergcs Sandor
Gqorgyika Tam6k (?)
Baros Domjan

o

(.)
(.)

C"l

~

>

"'::l
C:
C:

~

2 12

1

:i

20

Comitalus

Szolnok
Ibidem

„pe cei trei fii ai

Locus

Fundu,

Bogaron
Varad koriil

2
2
3

1

2

2

Bihar
Homor6don
Szatt[mar]
Szokondon
Homorod
Bihar
Kovar
Fintyoson
1 Kovar
Fintyoson
Gir6ton
1G Szolnok
2 2 Kovar
Pribekfalu
30 Szatt[mar]
Vezenden
3 fiait Veres Marii
Esperest (sic!) Tartyal7
6

i: (j
1 30
1 l '2

Possessio Baria Falu
Testes Fatentes Profugos
Miklos Gabor
Karacson Tivadar
Profugi ex Barla Falu
1 4 2 12 Bih.:ir
Mikl6s Laczk6
12 Szolnok
Mikl6s Nyikita
2 1 12 Szolnok
Mikl6s lst6k
3
2 3 Szolnok
Mikl6s Janos
2 1 4 Szolnok
Mikl6s Gergely
3
2 4 Szolnok
Kracson Janos
2 6 Doboka
Mikl6s Tivadar
2 2 Kovar
Mikl6s Gabor
2 2
Mikl6s Simon
Porteleken lakik
Csorkas Farkas
2 2 1 8 Szatt[mar] M.
Mikl6s Andras
1 2 3 8 Szatt[mar] M.
Lupsa Nyikita
Krâcson Farkas fia Szolnok Vârlmelgyeben Mindszenten
2 1 10 Szatt[mar]
Mikl6s Sandor Illyes
Possessio Oia Tcit Falu
Testes Fatentes Profugos
Topan Kos-ztin
Dragus Mikl6s
Profugi
1
2 7 Szolnok
Vancs Prilemp (?)
Va.nes Gyorgy
4 2 4 Szolnok
Va.nes Gergely
2
7 Szolnok
1 10 Kovar
Ban La:szl6 es Tivadar
Ban Gergely
1 3 2 10 Szatt[mar]

47

20

săi

îi

ţine

protopoul Veres Marti".

https://biblioteca-digitala.ro

Balyokon
Hatvanban
Csăgăn

Beregsz6n
Gordanyfalva
Gordanyfalva
Raknar
V: Bozintan
Magasfaluban
Szattmar Var[me]gyeben
M. Teremon
M. Teremon
Fad-:as Aszon

Bajmezon
Gordany falva
Ibidem
Falunn
hidcg Kuton

Fuqa iobagilor de pe domeniile
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sătmărene

Comi-

Nomina Personarum

tatus

Csonka Philep

KolcJus Szattmâr
Porte le ken1~

473

Locus

Fundus

Văr[meJgyeben

Possessio Szclestye
Test-es Fatentes Prof ugos

Csakany Laszlo
( Profugi)

Csakany Janos
Szabo Janos
Csakâny Nisztor
Csakany Lukac:s
Sziasz Janos
Szasz Philcp
Szasz Illyes
Possessio Also Bodâd
(=Also Boldâd)

1
1

30
28
1 30
1 8

2

1
1
1

2

3
4
4

Szolnok
Szolnok
Szolnok
Kovar
Kovar
Szattmâr
Szattmâ.r

Goirdânyfa Iu
Hatvanban
Gorclany falu
Lukacs falva
Kolczer
Remete Mezo
Ibidem

Testes Fatentes Profugos

Lorincz Marton
Profugi

Lorincz Tivacl;:ir
Lorincz Jonas
Varju Jonas
Varju Gyurka
V<1rju Gergely
Varju Pintye
Varju Janos
Varju Paskuly
Varju Janos
Buxany Mihaly
Varju Nyirga
Bujan Kracson
Alter Vairju Janos
Majos Gergely
Possessio Kis Szokona

2

2

2
2
2

Szolnok
B:1bicza
Szolnok
Ibidem
Szolnok
Also Szopo·r
Bihar
Szoldobagy
12 Biha.r
Lugason
24 Kraszna
Zânakon
4
30 Szol [nok]
Girokutan
30 Szolnok
Gyongyon
4
battyâval edgyi.itt I,;:ikik13
1
13 Szolnok
Giro Kuton
2 9 Szattmar
Nemeti
13 Bihar
Piskolton
1 Szatt[măr]
Szak:,1Szon
30 Bihar
Bogdanszovârhegy

4
2
1

4
3 3
2 12
1 12

Testes Fatentes Profugos

Tomsa Lorincz
Profugi

Tomsa Dcmeter
1
8 Bihar
Kis Szokondi Pintye fiai hârman az n;:igyobbikat Janosnak
hijâk Also Szopron lakik5°
Tomsa Gligoir - lgno.ratur masldnt hallatik Liban lakni 51

43
4

n

Bogdansz6varhegy

,,cerşetor în comitatul Sătmar, la Portiţa".
„stă împreună cu fratele mai mare".

50 „Cei trei fii ai lui Pintea din Soconzel, pe cel mai mare îl cheamă Ioan,
stau în Supuru de Jos".
51 „Nu se ştie, de altfel se aude că ar sta în Libotin", corn. Cupşeni, jud. Ma:ramu.reş. S-ar putea ca Liban să fie de fopt: Zsibon, adică la Jibou. Ve•zi şi sensul
expresiei ce urmează: ,,Fiul martorului Tomşa Laurenţiu s-a dus în lume, la Libotin". Optăm pentru Jibou deoarece la Suciu, I, p. 369 nu găsim forma Libo decît

următoarele:

Lybathon, Libotin, Lybatyon. Lihathon, Libatin, Libotyan.
https://biblioteca-digitala.ro
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Comiiatus

Nomina Personarum

Tonisa Lorincz fatenis fia oda lott a

ViLăgra

Locus

Fundus

Libon

possessio Szakcillas Bik6
Testes Fatentes Profugos
Mehes Tamas
Balkos Găbor
Gobre Lukăcs

Profugi
Glodăn
Glodăn

Szolnok
Bogdan Szo[va]rhegy
Szolnok
Berszon
Berszon
Swlnok
1
Kâvar
Berszon
rnind kett6 Ursulyal
edgyi.itt lakik52
3
2 6 Kovar
Bozintan
2 6 Kovar
Bozintan
1 6 Kovar
Mesztan
1 6 Kovar
Ibidem
1 4 3 10 Doboka
Rolrnan
1 2 2 8 Kovar
Lukacsfalva
8 Szolnok
Gordany fa:lu
1 6 Szolnok
Mindszenten
2
2 6 Szolnok
Ibidem
6 Szolnok
Mindszentcn
2 6 Szolnok
Szodron
2 2 6 Szolnok
Swdr6n.
6 Szolnok
SizodT6n
Notelen Varad Videkcn lakiksa
Szatt[ma.r]
Porteleken
1

Mihaly
Tivadar
Glodan Janos
Sandor Urszuly
Sandor Janos
Bolkos Gcrgely
Dragis M;1kovi
Dr;1gis Janos
Dragis Vaszily
Dragis Stephan
Dragis Alexa
Allcr Dragis Vaszily
Gabra Lukacs
Gabra Gabor
Gabra Samuel
Bran Tivadar
Bran Janos
Bran Peter
Gabra Janos
Galbra Gergely
possessio O lei U jj Falu

2
2
2
2

2
2

6
6
6
6

Testes Fatentes Profugos
Makovi Gyurka

Profugi
S2lasz Janos
Altcr Makovi GyUJrka
Czincze UTSuly
Csorczika Tivadar
Mako'Vi Tiv.adair
Csorczika Tomoszi
Szasz Philep
Ok,ănyi Czincza

1
2

1

5
1 4
1 2
1 10

2
1

2

Szatt[măr]

1 20

Szatt[rruir]

K6cz:idon,
Pribekfalvan
Terszegen
Gordanyfalu
T. Szarvad
Hatvanban
Remete Merz6
Sikarlon

1
1

Szolnok
Bihar

Swldobălgy

2
4

2
2

2
2

2

2

2

Kovar
Kovar
Kovar
Szolnok
Swlnok
Szolnok

Possessio Medes
Testes Fatentes profugos
Medesi Janos
Drega Demeter
2

Krikicza Lorincz

52
53

1

3

2

4
4

„Amindoi stau împreună cu Ursu".
,,Holtei, stă în ţinutul Oradiei".
https://biblioteca-digitala.ro

Bikadon
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Nomina Personarum

~

i:o

>

Q)

CJ
CJ

o

~

Krikicza Janos
Rulka Jânos
Szaibo Jonâs
Trhoas Demcter
Trenye Gergely
Possessio Nagy Szokond

"':::,

-~ "'>

r::
r::

~

475

Corn!latu,;

Locu,;

Bilrn1r
Szatt[mar]
Szolnok
Szolnok
Szolnok

Sztmyogclon
lleszcgen
Egerbegy
Vadafalu
Goroszlo

Fundus

<
4

I

30
2 30
:i 20
26

,t
,t

2 5
2 25

2

sătmărene

Testes Fatentes Profugos

Balas Janko
Borgha Lărincz
Profugi

Bi bacz Gyorgy
Kornya Jânos
Bibacz Mairjan
La.kata Peter
B:tlasi Pap Simon
Slrava Laszlo
Ba.lasi Lâszlo
Vreka Jânos
Possessio Soos

1

2
,t

2

2

(j

1

:i

Dobon
Kraszna
Liikon
Bihar
Piklon
12 Bihar
Alparon
10 Bihar
Dorogon
1 212 Szabolcs
Lgnoratur Szabolcs H. Fejcrton
Osomakoz
7 Szatt[mar)
(j 15
Boklicza
Szolnok

Testes Fatentes Profugi

Lâzar Laczko
Lâza.T Janos
Pro fugi

Lâizar Gyurka
Biirkenez Makovi
Szabo Janos
Szaib6 Lorincz
Balota Peter
Ballota Phileip
Csokan, Simon
Csokân Fi Jep
Possessio Nantii

(j
3 Szolnok
2 14 Szolnok
2 14 Bihar
14 Bihar
2 2 15 Szolnok
15 Szolnok
2 2 4 Bihar
2 4 :l 16 Bihar

Bikâdon
Horvâlban
S,;oldoba:gy
lgnoratur Locus
Szor Demct.
Tasnăd

Apathi
Apathi

Testes Fatentes Prof ugos

Kis T~mâs
Brio Jânos
Puskâs Janos
Profugi

Nyekte Tivadar
Nyekte PeteT
Nyekte Gyurkai
Zah6 Lorincz
Pa.szuly Gyorgy
Nyakta Janos

1
1

:i

4

,t

4

2
2

2
2

4

2 4
2

Kraszna
Kraszna
4 Kraszna.
3 4 Kraszna
20 Kf'aszna
2 2 Szolnok

Bazan
Bazan
Bazan

30 Szatt[mar]
25 Kraszna
30 Bihar
30 Bihar
2 12 Bihar

Vârosaiban
Banyiszon
Genyete
lgnoratur
Ignoraittllr'

ltem ex Ncintil

Oia Jânos
Kodobe Laszlo
Dotkâs Janos
Dotkas Pâskuly
Jaru; Peter

https://biblioteca-digitala.ro

Bazan
Hidveg
Desidân

Liviu Borcea
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Cil

Nomina Personarum

~

~

Possessio Rakos Terebes
Testes Fatentes Profugos
Dragos Janos
Profugi
Vida Gergcly
Vida Janos
Alt. Vida Gergcly
Vida Laszlo
R6sas Demeter
Vida Szanka
Drabant Jancsi
Szorjan Janos
3. tius Vida Gergely
K6libasz Pietor
4. tus Vida Gergcly
Rosas Janos
Dragis Simon
Dragos Mihaly
Possessio Lophagy
Testes Fatentes Profugos
Fekete Tivada.r
Brata Janos
Fekete Mikl6s
Profugi
Dumucza Pasculy
Csuka Laszlo
Csuka Ignat
Alt Csuka Ignat
Csuka Peter
Fekete Demeter
Csuka Istvan
Csoba Illyes
Dumucza Tivadar
Fekete Gergely
Fekete Simon
Csuka, Marjan
Csuka Janos
Fekete Janos
Alter Fekete Gergcly
Dumucza Lărincz
Marton Pasculy
Fekete Simon
Possessio Felso Bodad
( =Fe !să Boldad)
Testes Fatentes Profugos
Buz Farkas
Profugi
Hair Tivadar
5~ ,.Hoinăreşte

pe

2

i::
i::

::l

D'.1

>

<t:

8

7

2

:3 10
1 3
2 1

:i

:l

5

·1
2

2

2
2

2

4

3
1
1

Cil

rn

CJ
CJ

o

3
1

co

;,

C)

6

3
5

2

Comitat:.is

3 Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szolnok
3 Szolnok
4 Szolnok
15 Kraszna
4 Szolnok
16 Szolnok
24 Szolnok
2 Szolnok
1 Kraszn,a
10 Babuczan
10 Szolnok

60

2-t

-

Locus

Bikadon
Bikadon
Csuta
Csuta.
Csuta
Gyărgy Teleke
Gyărgy Telekc
Kăvesd

Kovesd
Baland
Csaholy
Lompert
Szolnok
Sonfalu

2

6

2
6 12

Szolnok
Egerbegy
lgnoratur
Illyes falu
Szolnok
Szolnok
Illyes falu
Szolnok
Ibidem
Szolnok
Als6 Varcza
Szolnok
Bikaczân
Szolnok
Bikaczan
Szolnok
Babuczan
Szolnok
Babuezan
Babuczan
Szolnok
Szolnok
Bikaczon
Gir6kutan
Szolnok
Zanakon
Szolnok
U j N emeti ben
Szolnok
Ibidem
Genyete
Bihar
A J6szagb[an] K6borol 5~
Bazan
Szolnok

2

4

4

Szolnok

2

2 30
2 14
2 5

2
6
4
6
4

3

2

2

4

1

3
2
5
7

16
7
1

1

2

9

8
1

20
20
2 3

8

moşie".
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Fuaa iobaailor de ve domeniile

sătmărene
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.,,
Nonima Personarum

-~ "';,.

~

o

~

Majos Gergely
Llzar Janos
Varju Pintye
Possesio Madarasz
Testes Fatentes Prof ugos
Borbely Gybrgy
Beres Janos
Pap Ignat
Baba Ignat
Go1rzo Pasculy
Profugi
Kidâr Gyorgy
Avasy Pasculy
i\. VaiW Miklos
Sz;,b6 Janos
Szab6 Gyorgy
Ravasz Gy6rgy
Item ex Madarasz
Pa.I Balas
Deak Illyes
Sztanka Janos
Borha Taimas
Borha Laiszlo
Pal Sandor
Kuk Mâttyas
Kuk Stephanus
Nisztor Janos
Borbely Peter
Keczc Lorincz
Tripon Peter
Tripon Janos

QJ

lll

3

"'
;;.

;::l

is:

C

-:i:

Comitatus

Locus

24
30
3 12

Bihar
Szolnok.
Szolnok

Piklon
Szopron
Szopron

5
1

7

3

4

8

6

:i 16

Bihar
Kraszna
Kraszna
Szolnok
Szolnok
Bihar

IX·chin
Dobon
Dobon
Bajomban
Bajomban
Keczben

4

4

2

"'

t.)
t.)

1

3
16

1

14

Fundus

Mons. Palyiban
Bihar
Ignora tur
Bihar
ki.iri.il
10 Vârad
Tarjan
2 9 Bihar
lbid. egyi.itt
9 Bihar
2 2 1 30 Bihar
Nem tuclatik
3 4 2 25 Szatt[mar]
Vezenden
25 Ibidem
1 8 4 1 Szatt[mar]
30 Szol[nok]
Szi.ir Demetcn
1 2 1 10 Szolnok
Mindszentcn
Piskâtrkoson
30 Szatt[mar]
Gilvâcson
ignoratur
Szatt[mar]
1 4 7 4 Szolnok
Hatvanban
Koczorba Ignat
Uij Nemctiben lakik
Szabo Gergely fia
1 4 2 16 Szol[nok]
Balaishâzan
Ava:si Sândor
2 1 16 Bihar
Csctc:>leken
i\. vasi Mihâly
Szunyogdon
25 Bihar
Madarâszi Mikl6s
2
Ba.nes Janos
16 Szolnok
Felsi.i Szopron
S6s Farkas Sos Andras fia Sz..ikmart csapong''"
Konnos Gergely
Sz[ent] Andrâson
16 Biha.r
Possessio Szoldobagy
Testes Fatentes Profugos
Stâncz Janos
Szcllb6 Janos
Profugi Szoldobcigyienses
Barsa Gergely
1
Pacza falu
18 Szatt[mâr]
Borsa Janos
1 4 4 1 Szolnok
Fe!s6 Bcrzon

"j

2

2

1 8
2 12

"

„S6s Andrcis, fiul lui S6s Farkas,

hoinăreşte

prin

https://biblioteca-digitala.ro
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26

V,
V,

(U

Nomina Pcrsonarum

;,,

~

Pintye Paâl
Topân Fa.rkas
Buda Jânos
Brodgya Tivada.r
Topân PctCT
Topan Gyorgy
Topân Gergcly
Alt. Dorsa Jâno:.:::.s....,,,.._ _ _2 , ~
Ivask6 Simon es Demcter
Buda Tivadar
Stâncz Llszl<>
Siâncz Sândor
Stâncz Vankuly
Stâncz Tivadar
Pintye Luippuj
Possessio Gyiiriis

o

ill

2
1
·1

::,
r:l

C:
C:

r:l

<i:

c.,
c.,

:>

Comitatus

7 B [els6]szolnokJ
4 Swlnok
:1 3 Szo!nok
4 Szolnok
20 Szo!nok
2 2 Szattmar
2

-1

2
6
:1

1
5

8
1

3
6
1 1
1 1/2

14
14
6

Bihair
Bihar
Bihar
Bihar
Bihar
BihalI"
Szolnok
Szolnol!l
Bihar

LOCJS

Fundus

Egerbegyen
Ibidem
Vada faluban
Vada faluban
Csehben
EsztTon
Ignora tur
Szoldobagy
Inand
Gyapju
Vasadon
Vasadon
Sza.rvadoni
Sz:arvad [on]
Vasad

Testes Fatentes Prof ugos

Borsa Peter
Profugi

Flora Janos
Flora Tivadar

4

Ignora tur
Szolnok
Drubenoz Makodi
13 Szo!nok;
Fcketc Vancso
2
1 6 Szolnok
Szarka Demcter
2
3 Szolnok
Magyar Dcmetcr
1
1 3 Bihar
Magyar Ja.ncsi
1
3 BihaT
Draga.os Janos
t
2 Bihar
Fekcte Gyurka,
1
12 Bihar
Philipus Philep
13 Szolnok
Bodira Peter
30 Szolnok
Imrc Simon
7 Szo,!nok
Imre Janos
2 16 Szatt[mar]
Puskais Gyurka
Doboka
Dantur adhuc Tcstes ad Pro'fugos Gyi.irisiensis nempe
Feketc Farkas
qui per omnia fatentes prout
Dragll5 Fa.rkas
Ant:ecedens Annus Testis
Fekete Gergely
Imre And!I"âs
2

Ibidem
Horvatban
Csogon
Csogon
Vasad
Vasad
Szoldohâgy
Piskolt
Mindszentcn
Ibidem
Kisfalu
Eszt.ro
?

BONA AVASIENSJA

Possessio Avas Uyfalu
Testes Fatentes Prof ugos

Konoza Urszuly Vajda
Profugi

Kozma Ferencz
1 14 Ugocsa
Sroras Patak
Kozma Flora Notelen koraban clabalt (sic!) minden facultâs nel.ki.il ignoratur'.· 6
Ban Kirila
Uij Nemetiben
2 5 Szolnok
Ban Urszuly
22 Maram[aa:os]
Ti.iko Vârosâban

5

G

„Cosma Florea a fugit pe cind era holtei, fără voie, nu se ştie (unde)''.
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27

"'::,
C:
C:

Nomina Personarum

Csorbas Gyorgy
Ban Demeter
Bou'i.s Simon
Koncza Sandor
Csor ba Janos
Hodos Sandor
Hodos Lorincz
Orosz Mihaly
Koncza Farkas
Possessio Kânyahaza

<t:

2
2

2
2

2
2

4

1 7
1 13

3
15
16
2

18
1 12

sătmărene

Comitatus

479

Locus

Fundus

Mairam[aros]
Maram[aros]
Swlnok
Szolnok
Kovar Videk
Ignoratur
Szatt[mar]
Szolnok
Ugocsa

Komyelyellen
Ban Kirila
Idem
Kiraly Darocz
Szaszairon

Szatt[mar]
Bihar

Csomaki..izon
Piskolton szolgal

Berenden
Szilvason
Kis Gerczen

Testes Fatentes Profugos

P.aczy Jakab Vajda
Profugi

Kairdos Farkas
Bo~bely Tivadar

1

6
2

Dominium Beltek
Possessio Beltek
Testes Fatentes Prof ugos

D<11r6czy Gyorgy
Kovacs Daniel
Profugi

Csiger Istvan
32 BihalI"
Szeke•lyhidon
Rezman Istvan
2
40 Bihar
Szalardon
Olach Mihaly
ţ 2 2 30 Szolnok
Mihaly falva
Pe1ky Istvan
U gy hallatik hogy Szat.m.irt laknek57
Penzes Ferencz
Szattmar
Dobran
Sanczy Istvan
30 Berety6
Ujfalu vagy Nân.âs
Csordâs Andra&
30 Szolnok
Mihaly falva
S6s Andras fiai Andras es Mihaly Szolnok Kraszna Mihalyfalvan 58
Possessio Geres
Testes Fatentes Profugos

Balâs Iistvan
Profugus

Kalla Gâspar
Possessio Sandor Falu

1

2

2

4

1

3

Szolnok

Szakacsiban

Testes Fatentes Profugos

Grosz Mikola
Beres Laczk6
Profugi

Koko Tamâs
Koko Andras
Koko Janos
Koko Istvan
Albu Janos
Homorodi Gyurka
Hornorodi Gergely

16 7 Bihar
7 Bihar
16 Bihar
16 Szolnok
10 6 30 Szolnok
2
2 15 SzoJnok
2
15 Szolnok!
2

Homor6don
Fugiban
Teirebesen
Szor Demeter
Hatvanban
Eokoritr6

„aşa se aude că ar sta în Satu Mare".
„fiii lui Sos Andras, Andras şi Mihaly în Valea lui Mihai, comitatul Solnoc,
Crasna". De fapt, în comitatul Solnoc şi nu în Crasna.
57

58
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Nonima Pcrsonarum

.,"'

-~

;:,

o
i:a

~

Kalma .Janos
Szâna Janos
Alter Koko Tamas
Palko Janos
Kora Kirila
Koko Jancsi
Kozma Marian
Pisz Luppuy
Puskas Peter
Szabo alias Fekete Janos
Kira Tivadar
Possessio Dobra
Testes Fatentes Profugos
Molnar Ferencz
Gathi Peter
Kovacs Andras
Profugi
Bak6 Mihaly
Torok Ferencz
Kis Ferencz
Kis Janos
Kântor Mihâly
Szânt6 Mih.'.l.!y
Kantor Janos
Gordany Mihaly
Kegyes Miha!y
Kegyes Marton
C'sokas Istvan
Csokas Andras fia
Kovacs Demok
Szant6 Istvan
Szant6 Janos
Kovacs Peter
Gathi Andras
Gm,dan Janos fiai
DcC'any Istvan
Possessio Szakasz
Testes Fatentes Prof ugos
Mihalyk6 Simon
Philep Janos
Profugi
Gramma And1;as
Gramma Janos
Simka. Andrăs
Simka G!igor
Simka Gabor
Simka Peter
59 „stau în Giurtelecul
cunoscut".

::l

~

C
C

tJ
tJ

<i:

cu

:>

3

1

1

2

:l

1

3

1
:1
1

2
4

2
1
1
2

2

2

1

2

2

4

megh
2
2
1

2

5
2

:1
3

2
2
2

Szab6ls
Ignoratur
Bihar
Bihar
Bihar
Kolozsva.ra
Zsib6n
Ugocsa
Szatt[mar]

Bihair
Szatt[mar]
Szolnok
Swlnok
Szolnok
14 Szattmarban
7 Szolnok

40
25

4
6
6

2 26

3 26
2 26
26
1

LOC;JS

Fundu,

Szolnok varmegyeben Gyorgy Telekcn laknak
iiainak ru~ve nem tudatik 59
27 Szolnok
Szeplakon
27 Szolnok
Nâdasdon
7 Szolnok
Babuczan
Hi Szolnok
Gir6 Kutan
13 Bihar
Terrebesen
13 Szolnok
Kăzepvartan
1 Szolnok
Babuczan
2 Szolnok
Als6 Szopor
16 Bihar
Sreplakon
16 Szolnok
Kis Vârczân

3,3
33
2 13
13
20
25
3 17
16
25
hoit
25
25
2 6
6
2 6

2

2
2

Comitatus

5

.,-

~;J

Şimleului,

Kiraszna

Foldellen
Telkiben
Telkiben
Asizon Vâsa.ra
Nevetlen falu
Szigja.rto
Kabân
End1-eden
Miha.Iy fa.Ivan
Akoson
Mihaly falvan
Ucza beresen
Cseben
Ballân

Tordan

Bihar
Bihar
Bihar
Bihar
Bihar
Bihar

Vassadon
Vassadon
Vassadon
Vassădon

Vassadon
Szuny6gon

comitatul Solnoc, numele fiilor nu este
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Nomina Personarum

~

Sirnka Demeter
Gorgo Miklos
Do b b Demeter
Szabo Janos
Gramma Demeter
Korpas Mathe
Romany Ti vad ar
Blaga Peter
D0bb Janos
Dobb Markuly
Tripsu Ignath
Dobb Tivadar
Jos·ziph Janos
Possessio Rente Homorod

2
2
2
2

r"

(.)

-'.2

('j

>

Cil

Comitatus

r"

(.)

>
o

~

:J

('j

<lJ

2

2

4

4 26

2
2

3 26

5

2

5

1 26

5
3

2

3 5
2 26

5

2

2

1

Bihar
Bihar
Bihar
Szolnok
Bihar
Bihar
Szolnok
Szattmar

6

Szolnok
Srz.olnok
Szolnok

7

Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szatt[mar]
Szatt[mar]
Szatt[mar]
Szatt[m.ir]
Szatt[mar]
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szolnok
koriilvan
Szolnok
Szatt[mar]

Locus

Fundus

Vassadon
\'assadon
\'assadon
Hadadban
Vassadon
Genyeten
Bikaczon
P:1czafalu
Bclteken
Sandor faluban
Uj Nemetiben
Gyorgyon
Mindszenten

Testes Fatentes Profugos

Juhasz Simon
Roska Gyorgy
Csontos Janos
Profugi

Rente Sandor
Rent:e Janos
Rente Gergely
Bar:bura Miklos
Gyula,y Gjorgy
Gyulai Janos
Bobalka Simon
Monya Istvan
Roska Achim
Gyulay Kozrna
Buzgo Gyorgy
Buzgo Tivadar
Buzg6 Laszlo
Borbalyka J6sa
Hosten Janos
Csont.os Tamas
Alt. Rente Janos
Rente Marton
Possessio Kozep Homorod

2

25
25
4

2
2
2
1
2

2
6

2 3
2 10
1 10
2 3
2 3
3 6
2 6
2 3

8
2 12
Eros Gabor
2
3
2

2
2

1

1
3

Szatt[măr]

3

Szatt[mar]

20
20
30
30

Szatt[mar]

I Ilyesfal van
Kavason
Kavason
Amaczon
V eres Marton
Veres Marton
Resztelelren
Gyiiriison
Also Szovathy
Eger haton
Also Szovagy
Airdoban
Szakalyfaluban
Kavason
Paczafalvan
Ar[anyos] Meddesen
Me<ldesen

Testes Fatentes Profugos

Gergely Fiil6p
Di-agos Gergely
Profugi

Gergely Janos
Gergely Abrahă.m
Matyas Laszlo
Matyas Lukaos
Bosa Gyorgy
Papp Gergely
Tatar Lukacs
Bora Ignath
Santa Peter

1
1

4
2

2
2

4

1
2
2
2
2
3
2

6

30

4
1 5
3 16

Szatt[mă.ir]

Szatt[mar]
Szatt[mar]
Szatt[mar]
Szatt[mar]
Szatt[mar]
Szatt[mar]
Szatt[mar]
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Oia Bereczen
Oia Berenczen
Remete Mez6
Remete Mez6
Oia Hodos
Oia Hodos
Oia Hodos
Lophagy
Sandor faluban

:rn
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Nomina Personarum

BOira Gergel
Jucza Imn'
Jucza Tivadar
Tatăr Andi-'d.S
Tatar Janos
Gergely Kosztin
Gergely Lukăcs
Rodor Peter
Katas lgnăth
Katas Janos
Hodor Farkas
Bora Miklâs
Tatăr Kasziăd

Alt. Ta tar Janos
Marina Vanku.ly
Iucza Janos
Possessio Felso Homorod

·-~
2
2
1
3

V
Oi

>

o
III

o:

:,.

•r
:::J
i::
i::
~

6
2

3 16
2 16

4

3
3
2
3

6

2

10
3
3
7
8

20
2 30
2 7

2
1

2

cu

(J
(J

2

1
1

2
2

3
3

3

3
3
7

2

1
2

2
2 16

Comi-

tatus

Lo:::us

Fundu~

Kirăly Darâcz
Madarăszon

Szatt[mar]
Szatt[mar]
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Bihar
Bihar
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szo1nok
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szatt[mar]

Mindszenten
Csogi::in
Csi::igi::in
Homorâdon
Hom6r6don
Solymoson
Kis Vargan
Eger haton
Kozep Vărczan
Egerbegyen
Als6 Szovagy
Kis Csakolyban
Gordanfalvan
Ola[h] Gyiiriisi::in

Bihair
Szolnok
&olnok
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Bihar
Szolnok
Szatt[mar]
Szatt[mar]

Vasadon
Il'lyiesfalvan
Egerbegyen
Egerbegyen
Monorban
Ki::ivesden
Akosson
Szakadaton
Alsa V arczan
Szak36zon
Esztrâban

Testes Fatentes Profugos

Sorjan Demeter
Szilagi Gergely
Profugi

Sorjân Mihaly
Sorjan Tivadar
Buzgâ Janos
Buzgâ Peter
Tapucza. Tivadar
Sorjan Janos
Dumrava Janos
Sorjăn Illyees
Sorjan Illyes
Szappanyos Mihaly
Alter Buzg6 Peter
Possessio Borbid

;J

3
2
3

2

2
3
4
3
2
3
1
4
4
2

6

4

3
2

6

1 6
4 20

3

2

1
2

2

4

2
1
1

2

2

2
4
4

2
2
2
1

2
2
4
5

14
6

12
3
6

4
6
14

3
16
1

Testes Fatentes Profugos

Szi::ir Miklâs
Kozma Gergely
Profugi

Kis Janos
PoJ.gar Janos
Tingle Sandor
Kis Tamâh
Kusta Gyurka
Kozma Peter
Kozma Tivadar
Kis J·anos
Dolha Tamâh
Tupiozia Gyorgy
Kurta Janos
Dolha Tivadar

2
2
1

1

F.sztr6n
Szatt[mar]
Esztrân
Szatt[mar]
Vid[eke] ignoratur
14 Ki::ivar
Apatiban
4 Szatt[mar]
Szilinson
8 Szolnok
Csogon
6 Szolnok
Vasadon
8 Bihar
10 Va.rad fele szolgal
Monostoron
6 Szatt[mar]
Monostoron
6 Szatt[mar]
Va.laszuton
6 Szatt[mar]
M,~nostoron
1 Szatt[mar]
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STATUTELE SOCIETĂŢII PENTRU INFIINŢAREA UNEI
SECUNDARE ROMANEŞTI DE FETE ÎN ORADEA (1880)

ŞCOLI

de
VIOREL FAUR

Reconstituind, într-o lucrare precedentă 1 , mod ul cum s-a înfiripat
şi a evoluat mişcarea pentru înfiinţarea la Oradea a unei şcoli secundare
român~ti de fete, ne-am referit şi la societatea întemeiată, în 1880, cu
scopul explicit de a aduna fondurile necesare edificării instituţiei amintite. Cum pînă la data respectivă nu am reuşit să descoperim statutele
societăţii, care au fost validate de autorităţi, am continuat investigaţiile,
depistînd recent un exemplar original din textul tipărit al acestui document fundamental, precum şi citeva documente inedite conţinînd informaţii despre unele aspecte ale activităţii membrilor acestei asocia\ii
culturale. De un interes special sînt materialele care dezvăluie momentul
final al existenţei societăţii, pînă acum necunoscut.
Societatea orădeană şi-a desfăşurat activitatea în condiţii deosebit de
vitrege, încercînd să-şi realizeze obiectivele pe căile legale oferi te de
prevederile statutelor sale, apelind exclusiv la generozitatea membrilo1·
şi susţinătorilor ei, deci .a intelectualilor, meseriaşilor şi ţăranilor români,
care au contribuit la acţiunea de asigurare a unor posibilităţi materiale
pentru instituţiile cultural-naţionale. Textul statutelor a fost conceput de
scriitorul şi publicistul Iosif Vulcan, cunoscător al unor documente similare transilvănene şi, ca atare, cel mai autorizat să le redacteze. Forma
iniţială a acestora a fost modificată de autorităţi, preocupate de atenuarea
unor nuanţe de factură naţională, pal'ticularizatoare. La 25 februarie 1881,
forma finală a statutelor a fost avizată de funcţionarul ministerial împuternicit cu o asemenea responsabilitate. în continuare vom face o scurtă
analiză a cuprinsului acestora.
Tipărite, în acelaşi an, sub formă de broşură, statutele Societăţii pentru înfiinţarea unei şcoli de fete române în Oradea erau alcătuite din
cinci capitole (,,capuri"), în care au fost concis formulate toate prevederile
care să-i garanteze eficienţa scontată. ln primul capitol se preciza, printre
altele, care sînt „mijloacele" utilizate în vederea procurării sumei necesare construirii şi organizării şcolii. Astfel, la ceea ce se strînsese pînă
Vi ore 1 Faur, Mişcarea pentru înfiinţarea unei şcoli secundare româde fete în Oradea (1868-1900), în Crisia, 1978, p. 189-202.

1

neşti

31*
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;1tunci se adăug;m taxele
manifestările organizate

de membru, donaţiile şi veni tu rile realizate prin
de societate. Membrii societăţii erau: fundatori
(care achitau 50 florini), ordinari (care plăteau odată 25 florini sau anual
cite 3 florini) şi ajutători (cu contribuţii mai modeste). Deci, c~litatea
respectivă era asigurată de suma cu care era susţinută societatea, menirea ei fiind de ordin practic. Evident, realitatea nu a fost atît de strict
delimitată, deoarece societatea a avut, cel puţin în cîţiva ani, forme proprii de activitate, care au reliefat-o ca pe un factor cultural militant. În
cel de-al doilea capitol sînt consemnate „drepturile" membrilor societăţii şi stabilite condiţiile în care acestea „încetează". Societatea era condusă de un comitet. În fiecare an era convocată o adunare generală, anunţată din timp în presă. În cadrul ei, hotărîrile se luau cu majoritate de
voturi. De asemenea, cu prilejul acestora - din trei în trei ani - erau
aleşi preşedintele, vicepreşedintele şi ceilalţi membrii ai comitetului societăţii. Adunarea generală constituia, aşadar, cadrul organizatoric cel
mai adecvat dezbaterilor unor probleme legate de situaţia societăţii şi de
conducerea treburilor ei. Organul permanent de îndrumare şi rezolvare
a cerinţelor momentului era insă comitetul, in componenţa căruia intrau
9 membrii. El se îngrijea, totodată, de modul cum erau „fructificate" fondurile societăţii, desigur in vederea sporirii lor.
În capitolul intitulat Dispoziţiuni generale erau menţionate, ca şi în
cazul altor societăţi culturale româneşti, acele precizări interoictive care
o opreau să pericliteze „interesele" statului dualist austro-ungar, deci să
se manifeste ca un activ factor politic. Dacă se ajungea la realizarea sumei cu care era posibilă ridicarea şcolii preconizate, asupra acestei chestiuni urma să se decidă in adunarea generală. în alternatirva că acest
obiectiv nu va fi atins, atunci suma adunată va fi împărţită, în mod egal,
între cele două consistorii (ortodox şi unit) româneşti din Oradea.
Din documentele existente in arhive aflăm şi alte date utile cunoaşterii mai temeinice a preocupărilor societăţii şi a adeziunii publicului
la străduinţele sale. Tineretul studios din Beiuş, spre pildă, a dat reprezentaţii teatrale ale căror venituri au fost puse la dispoziţia societăţii,
cum s-a întîmplat în anul 1885, cind i-au fost transmişi 42 florini şi
60 creiţari2.
1n perioada dintre 1885-1900 unele sume din fondurile societăţii au
fost împrumutate (probabil cu obişnuita dobindă) cîtorva persoane, între
care întîlnim şi săteni din localităţile Parhida, Săucani, Hidişelul de Sus,
Haieu, Cheriu, Lupoaia, Borod, Tăşad, Chereluş, Mociar, Ceişoara, Giriş,
Toboliu, Şuncuiuş şi Seleuş 3 • Nu toate au fost însă restituite, mai cu
seamă că societatea nu s-a arătat deosebit de activă. De remarcat faptul
că în anul 1884 în fondurile acesteia a intrat o importantă donaţie, de
2

Arhivele Statului Oradea, fond Parohia ortodoxă centrală din Oradea, dos.

9, f. 19.
3
Ibidem, f. 16
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200 florini, din partea aşa numitei Reuniuni clin laşi4, desigur o societate
culturală, care contribuia astfel la întărirea legăturilor spirituale dintre
români, sprijinind o iniţiativă meritorie, cu larg ecou în conştiinţa publică. Acest spirit de întrajutorare, evident şi în cazul altor acţiuni culturale, constituie o realitate pregnantă a acelor vremi de restrişte, cînd
orice încercare de emancipare dintr-o situaţie intolerabilă era totodată şi
o mărturie a unităţii naţionale.
Cu prilejul adunării generale din 8 decembrie 1900 a societăţii, Iosif
Vulcan a propus ca Teodor Kovari (Chiorean), unul dintre înt·emeietorii
şi conducătorii ei, să fie ales preşedinte de onoare şi să i se aducă „mulţumită protocolară" 5 • La 27 noiembrie 1902 s-a desfăşurat o altă adunare
generală a acesteia, după care societatea a dispărut -- pentru două decenii - din viaţa publică, păstrindu-i-se însă fondurile. Abia la 11 ianuarie 1922, secretarul Andrei Horvat, singurul membru al comitetului din
1902 în viaţă a convocat o adunare generală în vederea clarificării lucrurilor. Datorită împrejurării că statul român a întemeiat în Oradea o
şcoală secundară de fete, societatea devenea inutilă, astfel că era imperios
necesară luarea unei hotărîri (conform paragrafului 29 din statute) în
legătură cu destinaţia „averii" acesteia. Ea a fost echitabil împărţită între
consistoriile ortodox şi unit din Oradea, primind o utilitate culturală, ca
premii pentru elevele care dovedesc că au făcut reale progrese în învă
ţarea limbii române 6 •
Istoria societăţii (1868-1922) la care ne-am referit, ea însăşi rezultat al mişcării cultural-politice a intelectualităţii româneşti din Crişana,
Sătmar şi Maramureş, este caracteristică pentru înţelegerea marilor eforturi depuse- în direcţia creării unor mijloace proprii de afirmare spirituală, emancipare de sub dominaţia străină şi realizare a unităţii naţio
nale.

4

5
6

Ibidem, f. 31.
Ibidem, f. 34--t.J5 şi 45-46.
Ibidem, f. 86 şi 88-89.
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ANEXE DOCUMENTARE

I

1
STATUTELE SOCIETAŢII PENTRU INFIINŢAREA UNEI ŞCOLI
DE FETE ROMÂNE lN ORADEA-MARE*
Capu I

Scopul, titlul

şi

mijloacele

l. Se institue o societate spre a înfiinţa. o şcoa,1ă română în Oradea-Marc pentru
creşterea mai înaltă a feteilor române.
Deocamda<tă activitatea societăţii
din care cu timpul să se poată înfiinţa

s.e mărgineşte numai d-a aduna un fond,
acea şcoallă .

poartă numele: ,,Societate pentru înfiinţarea unei
române în Oradea-Mare".
3. Mijloacele ei:
a) suma colectată pînă acum spire scopul acesta;

.., Societatea

contribuirile memibrilor societăţii;
c) orice fel de dăruiri, legate şi venituri menite scopului

şcoale

de

fete

b)

societăţii.

Capu li

Membrii

societăţii

4. Membrii societăţii sunt:
a) fundatori, cari dau fondulJUi

odată pentru totdeauna cel puţin cincizeci
florini în bani gata, sau în obligaţiuni de stat, sau în papire de valoare cari
produc 50/o anuale
b) ordinari, cari
1. sau plătesc fundului odată pentru totdeauna în bani gata 25 fi. şi cari
apoi se consideră ca membri ordinari pe viaţă; sau
2. cari plătesc fondului o taxă anuală de cel puţin 3 fi., accşlia se consideră ca mem'bri ordinari num0!i pe anii pentru cairi au plătit taxa.
c) ajutători, cairi contribuiesc mai puţin decit se cere d-a putea fi înşir;.iţi
între membrii fundatori sau ordinari.

5. Drepturile membrilor

societăţii:

a) participarea la adunările .generale iale societăţii

b) votarea în acele conform calificaţiunilor lor de membri (§ 10)
c) facerea de propuneri în consonanţă cu § 28.
6. Dreptul de a primi memibri în societate, compete adunării generale.
7. Dreptul de a, fi membri incet{ează):
a) prin moarte pentru membrii fundatori şi pentru membrii ordinari pe
viaţă

b) prin neplătirea în cursul anului a taxei, pentru membrii ordinari pe
un an şi pentru membrii ajutători.
https://biblioteca-digitala.ro
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Capu III

Adunarea

societăţii

8. Societatea-şi dezvoltă activitatea prin adunairea generală şi prin eomitctul ei.
9. Adunarea generală se convoacă prin o înşciinţare subsemnată de pr0iedinte şi
secretar, şi publicată în ziare cel puţin cu trei săptămini înainte.
10. Adunarea generală se compune din membrii fundatori şi ordinari cu vot decisiv, - şi din cei ajutători cu vot consultativ.
11. Procesul verbal al adunării generale, decumva aceea ar dura mai multe zile,
se autentică totdeauna în şedinţa următoare, însă autenticarea procesului verbal al şedinţei din UJrn1ă, se face totdeauna în timp de 8 zile, prin o comisiune
de trei membri aleaL5ă atunci spre acest scop.
12. Adunarea generală se ţine în fiecare an odată. Preşedintele şi vicepreşedintele
ei este totodată preşedintele comitetului; în cazul .aibsenţei acestora societatea
este îndreptăţită a-şi alege un preşedinte ad-hoc . .i\dunările generale sunt ambulante.
14. Deciziunile se fac prin majoritatea de voturi a celor prezenţi.
14. Agendele adunării generale sunt:
a) a-şi alege un preşedinte şi vicepreşedinte şi un comitet pentru conducerea
afacerilor societăţii.
b) a examina raportul şi raţiocinul comitetului şi a decide asupra lui.
c) a vota spesele anuale.
d) a diS1Cuta asupra mijloacelor în favoarea societăţii.
e) a defige locul şi tiTl1!l)ul pentru venitoarea adunare generală.

Capu IV

Comitetul

societăţii

15. Reşedinţa comitetului e Oradea-Mare.
16. Comitetul se compune din nouă membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, doi
secretari, un casier şi alţi patru membri. Comitetul şi-alege el însuşi secretarii
şi casierul. Membrii comitetului sunt totodată oficialii societăţii.
17. Cercul de activitate al ofici,a[ilor societăţii:
a) Preşedintele, eventualmente vicepreşedintele, convoacă şedinţele comitetului,
prezidează în şedinţele adunării generale şi ale comitetului (§ 12), supraveghea2ă ţinerea în ordine a arfaceriloc soci-etăţii şi în urmarea împuterirei date
de comitiet şi respective de adunarea generală - asignează erogaţiunile casei;
el reprezintă societatea faţă de autorităţi şi alte persoane;
b), Secretarii redalCtează procesele verbale ale adunării generale şi ale şedinţelor
comitetului, compun raportul anual al comitetului către adunarea generală,
şi îndeplinesc toate lucrurile scriptruristice ale societăţii;
c) Ca5ierul administrează cu contabilitate regulată fondul societăţii, execută deciziunile comitetului relativ la administrarea banilor, în înţelesul §-lui 22 al
acestor statute, şi la şedinţele comitetului face raport treilunari u în scris
despre averea societăţii.
d) Membrii comitetului, împreună cu ceiJalţi oficiali ai societăţii participă cu
vot decisiv la şedinţele comitetului.
18. Pretzidiul şi comitetuJ se aJeg pe trei ani. Membrii pot fi realeşi.
19. Comitetul ţine şedinţa în trei luni odată; cerind trebuinţă şi mai de multe ori.
Şedinţa comitetului se convoacă prin înştiinţarea su(b)scrisă de preşedinte şi
secretar, şi împărtăşită de timpuriu membrilor comitetului. Pentru luarea de
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20.
21.
22.

22.

~3.
24.

concluziuni valide se rere prezenţa cel puţin a cinci membri, dimpreună cu
cel ce va duce p,rezidiul.
Procesul verbal a[ societăţii se autentică în timp de trei zile prin o comisiune
de trei membri aleasă atunci.
Comitetul îngrijeşte de c1verea societăţii, de observarea statutelor şi execută deciziunile <1idunării.
Comitetul îngrijeşte de averea societăţii, de observarea sw.tutelor şi execută deciziunile adunării.
Comitetul va eloca banii încasa,ţi în loc sigur pentru fructificare. El va purta
registre despre ţinerea în evidenţă a mem1bri'lor şi altor contribuitori şi a sumelor capitalizate pentru fructificare. El va face raport .idunării generale despre
toartă activitatea sa de peste un an.
Comi telul este ,răspunzător adunării generale de toate acţiunile sale.
Funcţiunea comitetului este gratuită.
Capu V
Dispoziţiuni

generale

25. Anul societăţii va începe îndată după votarec1 acestor statute.
26. Cînd averea societăţii se va ur,ca la o sumă din care s-ar putea realiza înfiin27.

28.

29.
30.
31.

ţarea şcolii pentru creşterea mai înaltă a fetelOT române în Oradea-Mare, se va
convoca o adunare -generală anume, care va decide asupra acestei cestiuni.
Statutul şi planul de învăţămînt al şcolii române mai înalte de fete ce este să
se întemeieze, înainte de înfiinţarea şcoalei, conform cap. 4 al art. de lege 38
din 1868, se va suşterne prin competenta comisiune administrativă la Ministerul
r.u. de cult şi instrucţiune publică.
Adunarea generală poate face modificare în aceste statute, fără însă a schimba
scopul societăţii. Propunerile de modificare sunt a se insinua prealabilmenrte
comitetului şi din pa·rtea acestuia a se anunţa în convocarea adunării. La modificare se cere prezenţa a două treimi din numărul tuturor membrilor actuali.
Statutele modificate se vor suşterne guvernului.
In cazul cînd societatea s-ar desfiinţa, şi s-ar constata că scopul pentru care e
menită nu se poate realiza, averea ei se va împărţi spre scopuri culturale, egal
între consistoriile de ambele confesiuni ale românilor din Oradea-Mare.
Eventualele deciziuni ale adunării generale relative la desfiinţarea societăţii, şi
în acest caz la întrebuinţarea averii sale, înainte de efectuarea lor se va suşterne
Ministerului ,r. de interne.
In scopul cînd societaltea nu se va ţine în sfera sa activitate, relativ la scopul şi
prooedura prescrisă prin statute, încît prin continuarea activităţii ulterioare' s-ar
periclita interesele statului soo interesele materiale ale mebrilor societăţii, guvernul regesc are drept a suspenda îndată societaltea, şi după suspendarea, conform rezultatului investigaţiunii normale ce se va ordina, a o şi desfiinţa definitiv, sau eventua'lmente a o îndrutora la cea mai exactă observare a statutelor, sub sarcina desfiinţării.
Oradea-Mare 22 ianuarie 1881

Teodor Kovtiry m. pr.
preşedinte

6877

szăm

L. S.
• Editate, în 1881, în tipogra.fi,a lui Eugeniu Holl6sy din Oradea (Originalul în
Arhivele Statului Oradea, fond Parohia ort. centrald Oradea, dos. 9, f. 10-13).
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Labta a magyar kiralyi beli.igyminiszter.
Budapesten, 1881 evi februar 25.
a miniszter lwlyctt:
Pronay J6zsef, s.k.
all amti tkar

2
SPECTATE DOMNULE,
Beiuşiu,

12.9.188.5

Prin ocaziunea binevenită, am onoare a vă trimite aci n'zultaitU'l teatrului aranjat de tinerim.ea de aici, în favorul seminarului din Arad şi a fondului şcoalei înfiinţînde de fete române din Oradea Mare.
Venitul întreg incurs: 154 fl. 51 cr.; din aceştia s-au detras spesele 69 fl. 31 cr.;
a mai rămas de tot 85 fl. 20 cr., aceştia împărţindu-se în două părţi egale, din oare
vine pe o parte 42 fl. 60 cr., adeca patruzeci şi doi florini şi 60 cr. v.a. Această
parte de 42 fl. 60 cr. îi trimit la Sp. D-ta pentru a-i depune la destinaţiunea lor menită, iar despre primire te rog de chit(anţ)ă.
Dacă veţi avea voia a publica în foaia Familia ofertele mărinimoase, le puteţi (re)produce din foaia Biserica şi şcoala din Arad, unde sunt deja trimise spre
publicare.
Lingă acestea, recomandîndu-ne, am remas poftindu-ţi tot binele,
Al Spect. Dtale stimător,
I. Pinteru,

casier

(Arhivele Statului Oradea, fond Parohia
f. 19).

ortodo.ră centrală

din Oradea, dos. 9,

3
COMPUT
despre administrarea fondului pentru şcoala română de fete în(iinţîndă în Oradea
Mare pe timpul 1 ian. 1885 - 8 decembrie 1900

I.

Percepţiuni

1. Restul casei în numerar
2. Florian Duma, taxa pe 1884
3. Simeon Popovici, învăţător, taxa pe 1884

4. Reuniunea din

laşi

fl.

cr.

1804

15

3
3

200

5. Svab Mitru interese pe un an
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6. Colecta producţiunei teartrale din Bciuşiu
7. Bocioc Vasilie, debitor în restante 96 fi., iar în capital
150 fi. de tot
8. Iosif Vulcan, t;:ixa pe 1884 şi 1885
9. Bor Mitru, debitorul interese
10. Ungur Teodor şi Simeon debitori în interese restante
29 fi. şi în c.c,pital 50 fi. de tot
11. Bor Mitru, debitorul în interese 49 fi. 40 cr. şi în capital pe trei obligaţiuni 330 fi. de tot
12. Avocatul Iosif Erdelyi în pretensiunea încasată de la
Gerlach Iosif şi adică interese 4 fi. 80 cr. şi în capital
20 fi. de tot
13. Vasiliu Pap, preot debitor interese după 100 fi.
14. Veres Maria, debitoare în interese 24 fl. şi în capital
60 fl. de tot
15. Chilba Sirneon, respective Chilba George, în interesv
restante 45 fl., iar în capital 215 fi. de tot
16. Kogyila Petru, debitorul în interese 36 fl. şi în cctpital
200 fl de tot
17. Svab Mitru, debitor, 86 fi. interese şi 40 fi. depunere
din capital de tot
18. Iosif Roman în depunerea pretensiunilor încasate de
<linsul
19. Erezi(i) lui Bocioc Onuţ şi Creţ Ion, debitori, în interese restante
20. Erezi(i) lui Paşca Todor
21. Interese de 1a NVaradi Takarekpenztar
22. Interese de la Biharmegyei Takarekpenztar (Casa de
economii)
23. Erezi(i) preotului Vasiliu Pap, debitor, în interese 16 fi.
şi din capital 100 fl. de tot
24. Interese capitalimte la „Victoria"
25. Interese capitaHzate la „Bihoreana"
Suma

II.

Erogaţiuni

fl.

c:-.

42

60

246
6

16
79

379

40

24
16

80

84
260
236
126
1 OOO
88
21

11

144

51
20

400

11

116

1 018
246

85
68

6 569

81

( ... ) 109, Ol

Bilanţ

I. Percepţiuni:
II. Erogaţi uni:

6569,81
109,01

Rest

6460,80, respective L2 921 coroane

şi

60 fileri.

Acest capital se cuprinde:

şi 70 fii. şi interesele de la 1 ian. a.c.
2. In libelul nr. 52 la ,.Bihoreana": 3421,85, respective 6843 coroane, 66 fii.
3. In numerar: 270,12.

1.

In libelul nr. 4240 de la „Victoria": 2768,65 respective 5570 cor.

Total: 6460,80 florini, respective 12 921 coroane
Afară

şi

60 fileri.

de capitalul sus-espus mai posede fondul

1. Svab Mitru

2. Coloman Vacarescu
3. Vasiliu Bica

florini: 100
30
50
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4. Klein Izrael

100

5. Zsi-ros Nicolae şi soţia
6. Cuc Toma şi Pap Ioan
7. Bocioc Onuţ, Creţ Ioan şi Todor
8. Paşca Teodor şi Creţ Teodor

20
40
110
200

9. Onica Vasalie şi Onica Ignat

100

10. Erezi(i) lui Zigre Flore
1 I. Iosif Erdelyi în 4 obligaţiuni
12. Iosif Roman

180
320
589

Suma

491

1839

Recapitulare

I. In numerar:
6460,80
II. ln pretenţiuni: 1839

Starea

activă

a fondului 8299,80 flo-rini,

Starea

activă

a fondului la ultima adunare din anul 1885 a fost:

a) la numerar:
b) în pretenţiuni:
în total

adică

16 599 cor.

şi

60 fil.

1804,15
3784, 70
5588,85

deci se constată crescament de 2700 fl. 95 cr.
care nu sunt cumputate în capital.

şi

interesele capitalizate

Oradea Mare, 8 decembrie 1900

şi

restante

Nicolau Zigre

(Arhivele Statului Oradea, fond Parohia

ortodoxă centrală din

Oradea, dos. 9,

f. 31-32).

4
PROCES VERBAL
generală a Societăţii pentru înfiinţarea unei şcoli de fete române
în Oradea Mare ţinută la 8 decembrie 1900, în Oradea Mare.

luat în adunarea

Preşedinte: Teodor Kăvari. Notar ad-hoc: dr. Nicolae Popoviciu.
Prezenţi: Nicolae Zigre, Iosif Roman, Iooif Vulcan, dr. Coriolan Pap, dr. Florian Duma, Toma Păcală, Petru Pantya, Ion Gherlan, Iosif Diamandi, Clemente
Hosszu, Marţian Andru, Nicolae Firu, Dimitrie Sime şi Andrei Horvat.
1. Prezidul deschide adunarea generală printr-o vorbire potrivită şi pune la
ordinea zilei pertractarea punctelor din grogramul adunării generale, constatîndu-se,
că convocarea pentru adunarea generală s-a efectuit conform $-fului 9 din statutele
societăţii.

Spre ştire.
2. Pentru redactarea procesului verbal al adunării prezente se alege dr. Nicolau
Popoviciu.
3. Secretarul şi casierul substitut Nicolae Zigre subşterne raţiocinul despre
starea materială a fondu1ui societăţii.
Pentru cenzurarea socotelilor se ailege o comisiune din domnii Toma Păcala,
dr. Coriolan Pap şi Andrei Horvat, a,vind aceasta comi,siune a raporta despre rezultat proximei adunări generale.
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4. Prezidiul pune la ordine înscrierea membrilor noi, pentru executarea
să alege o comisiune din Petru Pantya, Iosif
du-şi comisiunea însărcinarea, raportează că

căreia

Diamandi şi Andrei Horvat. Terminîndin taxele solvite de membrii înscr:i.,ii

din nou fac suma de 204 coroane.
Atît lista membrilor, cit şi suma incursă de 204 coroane, se decide a se preda
casierului alegînd în adunarea prezentă.
5. Se procede la alegerea prezidentului, v(ice)preşedintelui şi comitetului societăţii pe 3 ani.
Se aleg cu aclamaţiune de prezident Iosif Roman, v. prezident Toma Păcala,
iar membrii în comitet Iosif Roman, dr. Coriolan Pap, dr. Florian Duma. Andrei
Horvat, Ion Gherlan şi Nicolae Zigre, iar noul prezident îşi ocupă locul pentru
conducerea adunării generale.
6. Locul ţinerii adunării generale viitoare se-ncrcdinţează comitPtului.
7. Membrul Iosif Vulcan face propunerea că din considerare că fostul prcşl'
dinte Teodor K6vari în decurs (de) mai mulţi ani 0 dezvoltai un interes viu faţă
de societate, să se aleagă de preşedinte onorar, avînd totodată a-i aduce mulţumită
protocolară pentru activitatea dezvdltată.
Se primeşte cu plăcere şi Teodor K6vari se declară de preşedinte onorar al
societăţii.

8. Pentru autenticarea procesului verbal prezent se aleg dr. Coriolan Pap
Iosif Diamandi.
D.c.m.s.
(Arhivele Statului Oradea, fond Parohia

ortodoxă centrală,

dos. 9, f. 34-33

şi

şi

45-46).

"'\

Oradea Mare, la 11 ian. 1922

ONORATA ADUNARE GENERALA,

Cum dovedesc actele „Societăţii pentru înfiinţarea unei şcoale de fete române
în Oradea Mare", chiar 20 ani si-au împlinit de cînd la 14/27 nov. 1902 s-a ţinut ultima adunare genera,lă în sala mică de la„Arborele verde", sub prezidiul fericitului în Dl. v. prezident al societăţii, Toma Păcala, protopop, fiind eu secretarul acele•
adunări.

De atunci, toţi membrii comitetului chemat a conduce destinele societăţii şi
anume: Iosif Roman, preşedinte; Toma Păcala v. preşedinte; dr. Coriolan Pop, casier; dr. Florian Duma, Nicolae Zigre au repauzat, afară de membrul Ion Gherlan
şi subscrisul, carele-arm fost ailes ca secretar.
lntr-astfel de împrejurări, activitatea societăţii a stagnat pînă acum, cînd
- minat de spiritul timpului prezent - am socotit să convoc o consfătuire a membrilor în viaţă, şi cu sfatul, concursul moral al D-lor, să luăm un decis definitiv în
conformitate cu $ 29 din statute, şi aiceasta cu atit mai vîrtos, căci societatea noastră har D(omnu)lui - nu mai are rostul care l-a a'Vut în zilele înfiinţării 0i.
Astăzi, cînd sîntem in statul nOSltru român, dorit şi visat de noi, nu mai are
înţeles să fie şi această societate, ci puţinul fond disponibil., să-l întrebuin\ăm mai
cu efect, prin executarea paragrafului (amintit).
De aceea, acum cîn.d am onoarea a vă saluta şi a vă aduce mulţumirile mele
pentru că aţi dait urmare glasului meu rie convocare, îmi ţin de datorinţă a vă ruga
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să binevoiţi
prevăzut în

a vă constitui în adevărată adunare generală, prin alegerea unui birou
statute şi anume: preşedinte, vicepreşedinte, notar.
- a examina raţiocinul de la ultimul dat, adică de la 1901:
- a discuta asupra paragrafului 29, care dispune dizolvarea, şi îrnp{1rţirea fondului în 2 părţi egale.
In legătură cu aceasta propun a se eterniza mPmoria neobositu lui casier dr.
Cor. Pop, carele ne-a mîntuit mult - puţinul care-l avem într-o formă demnă şi
corespunzătoare activităţii, pedanteriei şi conştiinciozităţii sale, ce se reoglindeşte
din socoata ce voi avea onoare a, o prezenta Dniilor voastre.
Yă salut şi deschid şedinţa
(Andrei Horvat)

(Arhivele Statului Oradea, fond Parohia
f. 86).

ortodoxă

centrală

Oradea,

dos. 9,

6
PROCES VERBAL

luat în adunarea generaiă a „Societăţii pentru înfiinţarea unei şcoale de f ele române în Oradea-Mare", ţinută în localul Institutului „Bihoreana" din Oradea Mare,
la 29 decembrie 1921/11 ianuarie 1922.
Publicată şi convocată fiind adunarea prezentă în ziarul din loc Tribuna conform statutelor - de către secretarul societăţii, unicul membru în comitet carele este în viaţă, Andrei Horvat, constată prezenţa următorilor membri în viaţă ai
societăţii şi anume: dr. Ion Buna, Georgiu Pap, Ion Gherlan, dr. Nicolae Popovici,
Petru Pantea, Iosi'f Diamandi şi Petru La.seu. Membrul Georgiu Dudulescu s-a scuzat. Nu s-au prezentat, nici scuzat membrii: Petru Cipău, Ştefan Domocoş şi Romul
Popa. Fiind prezentă majoritatea absolută a membrilor societăţii, secretarul - respective convocatorul Andrei Horvat - provoacă pe cei prezenţi să se constituiască.
I. Adunarea prezentă alege ca preşedinte pentru şedinţa de faţă pe dr. Ion
Buna, iar ca secretar pe Andrei Horvat, carele va şi refera toate obiectele puse la
ordinea zilei.
II. Preşedintele, dr. Ion Buna, ocupîndu-şi locul prezidial, propune iar adunarea alege ca verificatori şi procesului ver,bal pe Georgiu Pap, Petru Pantea şi Iosif
Diamandi.
III. Referentul Andrei Horvat face istoricul societăţii de la început pînă în
prezent. Aduce la cunoştinţa adunării statutele societăţii, în sensul cărora societatea fiind fără nici un rost în împrejurările actuale, se poate desfiinţa.
Spre ştire.
IV. Se prezintă socoata fondului societăţii, condusă de fostul casier dr. Coriolan Pop, cu o pedanterie şi conştiinciozitate de model.
Socoţile se aprobă.
V. Referentul propune, iar adunarea decide ca din banii gaita ai societăţii să
se compere acţii din emisiunea nouă a „Bihorenei".
VI. Referentul propune ca, în vederea împrejurărilor schimbate şi anume că,
şcoala de fete contem,plată pe vremea regimului unguresc, este fără vreun rost,
deoarece acea şcoală o susţine însuşi statul nostru românesc, societatea - în baiza
paragrafului 29 din statute - să se desfiinţeze, iar averea ei, tot în sensul paragra-
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fului 29 din statute să se împartă în mod egal intre cele două consistorii române şi
anume între consistoriul ortodox român şi intre consistoriul unit din loc, dindu-se şi
destinaţiunea precum şi titlul fondului nou.
In faţa motivelor invocate, adunarea cu unanimitate decide desfiinţarea societăţii, împărţindu-se averea ei în mod egal şi echitabil intre cele două consistorii ortodox şi unit din Oradea Mare -, transcriindu-se acţiile pe titlul „Fond cultural"
eu menirea, ca din venitul acestui fond 800/o să se intreibuinţeze ca premiu pc'ntru
fetele bihorene care vor arăta progresul cel mai bun în limba română în vreo
şcoală română de fete de pe teritoriul oraşului Oradea Mare, iar 200/o din venitul
curat să se capitalizeze an de an, pînă cînd va afla aceasta de bine consistoriul respectiv. Ajungînd fondul un capital mai însemnat, din venitul curat se va putea întrebuinţa şi pentru alte scopuri culturale-naţionale româneşti.
Adunarea decide ca reprezentarea acestui fond la adunările generale ale „Bihorenei" să se pună la dispoziţiunea direcţiunii, respective din partea consistoriului
art(odox) secretarului Andrei Horvat, cită vreme va fi în viaţă.
VIL Cît pentru executarea tuturor lucrărilor de lipsă se încredinţează secretarul Andrei Horvat, carele toate acte1'e, socoţile şc. 1. ce se referă la societate. le
va depune spre păstrare în arhiva consistoriului ortodox român din Oradea Mare.
Lichidarea finală se va publica în foaia „Tribuna".
D.C.m.s.
Preşedinte

Andrei Horvat

secretar

Se

verifică

(Arhivele Statului Oradea, fond Parohia ortodoxă centrală din Oradea, dos. 9,
f. 88-89).

DIE STATUTEN DER GESELLSCHAFT FOR DIE GRONDUNG
EINER RUMXNISCHEN MXDCHENSCHULE IN ORADEA (1880)
(Zusammenfassung)

Der Verfasser hat in einem vorherigen Aufsatz in Crisia (vol. VIII, 1978.
s. 189-202), die wichtigsten Bemi.ihungen um die Griindung ciner rumănischen
Mădchenschule in Oradea (1868-1900) ,behandelt und sich auch (in Oradea, 1880)
auf die Organisierung einer Gesellschaft bezogen, die sich die Verwirklichung diC'ser politischen Bewegung zwn Ziel gesetzt hatte: die Errichtung eines Sculgebfa1des
fiir die rumănische Mădchenschule in Oradea und die entsprechende Einrichtung.
Anschlifiende Forschungen haiben zur Entdeckung cler Statuten cler genannten Gcsellschaft sowie einiger urubekannter Dokumente gefiihrt, die cler Verfasser mit
wissenschaftlichen Kommentaren der Offentliehkeit zugănglich macht, Hervorgeschoben wird der interessante Teil cler Dokumente betreffend die Informationen
iiber clas Kulturleben der Rumanen in Or.idea, die von mil3lichen Umstănden gezwungen waren, aus eigenen Mitteln Faktoren des geistigen Aufschwungs zu schaffen.
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SOCIETATEA CULTURALA „DACIA TRAIANA"
STUDENŢILOR ROMANI DIN BIHOR (1918-1919)
de
VIOREL FAUR, IOAN POPOVICI

Spaţiu de convergenţă a multiple eforturi colective, domeniul luptei
pentru eliberare naţională şi unitate a cuprins nu numai manifestările
politke, ci şi acţiunile culturale, al căror conţinut şi finalitate militantă
au fost reliefate de istoriografia noastră. Au fost mai temeinic studiate
iniţiativele asociaţioniste ale românilor din ţara liberă, ca şi cele ale fraţilor lor aflaţi sub dominaţia imperiilor vecine, stabilindu-se destinaţia şi
eficienţa social-politică a acestora, contribuţia lor la pregătirea actului
Unirii de la 1 Decembrie 1918. în acest context, al unor utile preocupări istoriografice, se cuvin a fi menţionate şi societăţile culturale bihorene, ale căror rosturi au fost reactualizate în ultimii ani, realizîndu-se
veritabile lucrări monografice despre fiecare în parte. Nu a fost însă cercetată pînă acum există doar o menţiune despre aceasta 1 Societatea
„Dacia Traiana" a studenţilor români din Bihor, înfiinţată în Oradea la
finele anului 1918, într-un moment de efervescenţă politică, fiind de altfel produsul firesc al acestor împrejurări de excepţie, cînd românii din
părţile Orişanei au trăit clipe unice, de o intensitate fără precedent, marcate de înfăptuirea dezideratului secular al unităţii naţionale.
Societatea „Dacia Traiană" 2 n-a intrat în circuitul istoriografic, cu
excepţia unor documente despre preocupările ei3. Descoperirea recentă
a proiectului de statute ale societăţii bihorene, ca şi a altor documente
semnificative (procese verbale de şedinţe, adrese, informaţii din presă etc.),
ne prilejuieşte redactarea prezentei lucrări, prin intermediul căreia intenţionăm reconstituirea istoricului acestui factor cultural-politic, cu in-

Rom an R. Ci or ogari u, Zile trăite, (Oradea. 19'.2Gl, p. 119 şi 228: Vi o re 1 Faur, Cultura românilor bihoreni între anii 1849-1918, teză de doctorat,
p. 117.
2
Atragem atenţia asupra faptului că a mai fost organizată, în 1895 la Bucureşti, o societate „Dacia Traiană" (Vas i 1 e Nete a, Spre unitatea statală a poporului român. Legături politice şi culturale între anii 1859-1918, Editura ştiinţi
fică şi enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 244).
3
I o an P op o vi ci, Vero ni cai C o v a c i, G h e o r g h e M u d u r a,
I ud i ta C ă 1 uşer, Mi hai A p a n, A n a I 1 e a, A n d re i C a c i o r a,
1918. Bihorul în epopeea unirii. Documente, Oradea, 1978, p. 342-383.
1
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asupra criteriilor organizatorice şi a formelor de activitate preconizate de către membrii ei.
Studenţii români de la Academia de drept din Oradea au constituit
un factor activ al \·ieţii culturale şi politice locale, ei fiind membrii cei
mai importan\i ai Societăţii de lectură din Oradea (1852-1375 1) şi ai Reuniunii de cîntări „Hiluria""', conferindu-le acestora dinamism şi eficc1citate. Spiritul lor justiţiar s-a manifestat energic şi in anii mişcării memorandiste, cînd au semnat o declaraţie de solidaritate cu autorii Manifestului şi ai Apelului către poporul romn 6 , considerîndu-le documente
proprii şi asumîndu-şi responsabilitatea pe care o incumba această situaţie. Existau, prin urmare, tradiţii certe ale luptei tineretului studios
orădean pentru afirmare culturală, emancipare politică şi unitate naţio
nală. Demersurile acestuia, în împrejurările revoluţionare din toamna
anului 1918, reprezentau un element de continuitate neîntreruptă în timp
a unor strădanii progresiste, o expresie a integrării lui în fluxul general
al evenimentelor şi, concomitent, o mărturie a matmităţii sale politice.
Incă de la finele lunii octombrie 1918, ,,tinerimea şi studenţii români" din Oradea au formulat într-o Declaraţiune principiile programatice ale atitudinii lor în momentul respectiv, cînd s-au creat organismele
politice româneşti, care au preluat în noiembrie prerogativele conducerii
administraţiei. Cei 18 semnatari ai documentului aderau „întru toate la
hotărîrile" P.N.R., angajindu-se să execute dispoziţiile acestuia şi insistînd pentru ,.grabnica întrunire a Adună-rii Naţionale„ 8 • Ei declarau c5
sînt ·solidari cu comitetul studenţilor români din Budapesta şi că sînt
uniţi „în cugete cu fraţii noştri din Bucovina şi vreau ca soarte lor să
fie strins legată de soarta noastră" 9 •
La 7 noiembrie 1918, ,,în urma situaţiei schimbate", ei revin asupra
conţinutului declaraţiei, întregindu-l cu alte formulări, de data aceasta
mai concise şi radicale, în consens cu voinţa întregului popor român. în
numele tinerimii orădene, Nerva Traian Cosma, dr. Valer Mărcuş şi Liviu
Lazăr se adresau preşedintelui Consiliului Naţional Român din Oradea
şi Bihor, rugindu-l să transmită Consiliului Naţional Român Central „dorinţele" acesteia de a fi hotărîtă „Unirea Ardealului şi Bucovinei cu România"10. Solicitînd, fără echivoc, unirea cu patria-mamă, cei trei reprezentanţi ai tineretului orădean au dovedit o notabilă perspicacitate politică, reacţionînd cu promptitudine într-un moment al faptelor decisive şi
irevocabile. Cu dinamismul caracteristic virstei, ei s-au pronunţat cu ferViorel Faur. Societatea dl? lectură din Oradea, 1852-1875, Editura MuOradea, 1978, p . .23-251.
5
Idem, Pagini din viaţa muzicală a Bihorului intre anii 1849-1918, în Reuniunea de cintări „Hi/aria". 1875-1975, Oradea,, 1975, p. 77-168.
6
Te odor Ne ş, Oameni din Bihor. 1848-1918, Tip. Diece7.ană, Oradea, 1937,
p. 179.
7
I o an Popov ici şi colab., op. cit., p. 115-116.
8
Ibidem, p. 116.
4

zeului

9

10

Ţării Crişurilor.

Ibidem.
Ibidem, p. 162-163.
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mitate pentru unirea Transilvaniei cu România, aşez-indu-se în primele
rînduri ale militanţilor pentru împlinirea idealului secular al poporului
nostru.
Chiar din momentul constituirii Consiliului Naţional Român din Oradea şi Bihor, la 3 noiembrie 1918, în componenţa acestuia a intrat dr. Valer Mărcuş, ca rep1·ezentant al „tinerimii universitare" orădene. Delegaţi
ai acesteia la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, au fost trimişi Nerva A. Iercan şi Nerva Traian Cosma 11 • La
9 decembrie 1918, au fost „aplicaţi" ca funcţionari ci vili „în serviciul"
C.N.R. din Oradea şi Bihor, precum şi al Gărzii Naţionale Române din
Oradea şi Bihor, dr. Valer Mărcuş, Iancu Cerbu, Ne1·va A. Iercan, Nerva
T. Cosma, Augustin Chirilă, Liviu Lazăr, Gavril Dudulescu şi Ioan Pap 1~,
aducîndu-şi astfel o contribuţie efectivă la desfăşurarea activităţii celor
două organisme de autoconducere naţională. Dintre cei menţionaţi s-a
remarcat, cu deosebire, Nerva Traian Cosma, care a fost numit notar al
C.N.R. din Oradea şi Bihor, în care postură şi-a făcut cunoscută intransigenţa în diferite probleme de o acută actualitate, criticînd cu vehemenţă
inactivismul şi unele limite ale membrilor cu care conlucra. El a avut, totodată, un rol decisiv în organizarea Societăţii culturale „Dacia Traiană",
a cărei denumire încorpora explicit ideea de unitate, refacerea străvechii
Dacii. Ea simboliza, aşadar, realizarea dezideratului unirii românilor de
pretutindeni într-o ţară liberă şi puternică. Ca operă a tineretului oră
dean, societatea „Dacia Traiană" era răspunsul concret la o necesitate
adincă a acestuia, de a se implica în procesul de consolidare a statului
naţional unitar român.
Societatea culturală „Dacia Traiană" a fost întemeiată la 29 decembrie 1918 13 , de către Gavril Bejan, Aug. Chiirilă, Ion Cinca, N. T. Cosma,
Gavril Dudulescu, Ion German, Leontin Domocoş, Nerva Iercan, Liviu
Lazăr, Pavel Maliţa, Andrei Popovici, Oct. Teuşan, Romul Pop, Petru
Popa, D. Hălmăgian, Ambrozie Iluţiu, Coriolan Popau. Şedinţa de constituire a fost deschisă de Ioan Gherman, după care N. T. Cosma a prezentat „scopul şi organizaţia" acesteia. De relevat faptul că nu a făcut acest
lucru într-o manieră sistematică, ci a încercat să arate colegilor săi care
ar fi destinaţia social-culturală a noii societăţi, evident în contextul României Mari, cînd altele ar fi fost obiectivele activităţii culturalizatoare.
Conştient de necesitatea de a fi efectuată o mai vastă educaţie socială a locuitorilor de la sate, pe linia cunoscutelor practici de luminare
a poporului, a căror origine se afla în epoca luminilor, N. T. Cosma punea
accentul pe această coordonată a existenţei factorului cultural în discuţie.
În formularea lapidară „îngrijirea poporului" distingem nu numai reflexul evenimentelor revoluţionare petrecute în lunile de la sfirşitul anului 1918, ci şi tendinţa de democratizare a culturii, dorinţa tineretului
11

12
13
14

Ibidem, p. 242.
Ibidem, p. 271-272 şi 274.
Anexe documentare, nr. 3.

Idem, nr. 5.
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studios de a contribui la răspîndirea cunoştinţelor ştiinţifice 'în mediul
rural, unde analfabetismul cuprinsese cea mai mare parte a populaţiei
adulte din Bihor, datorită politicii guvernanţilor austro-ungari de menţi
nere a acesteia în înapoiere, pentru a o putea deznaţionaliza cu mai multă
~urinţă. De aceea, membrii societăţii îşi propuneau să organizeze „adu~
nări poporale" în satele bihorene, cu prilejul cărora „să se ţină vorbiri"
despre alcoolism şi efectivele sale, păstrarea nealterată a portului şi
jocurilor naţionale. Ţăranii trebuiau îndemnaţi să-şi trimită copiii la meserii şi şcoli comerciale, pentru ca şi românii să practice asemenea îndeletniciri de o mare actualitate, dar şi mai eficiente sub raport material.
Pentru orientarea locuitorilor rurali în direcţia cultivării unor pomi fructiferi mai rentabili, erau de asemenea necesare „sfaturi" autorizate, ca şi
în ce priveşte higiena sanitară şi conţinutul legilor. Sintetizînd, se poate
constata că societatea îşi asuma sarcini similare cu ale despărţămintelor
Astrei, care îşi îndreptaseră atenţia asupra populaţiei rurale, venind în
în tîmpinarea cerinţelor acesteia şi tinzînd să ofere soluţii de îmbunătă
ţire a condiţiei sale culturale şi materiale. Despărţămintele Astrei au avut
contacte active cu sătenii din multiple aşezări bihorene, reuşind să le
transmită cunoştinţe deosebit de utile, anticipînd deci societatea „Dacia
Traiană". Importantă este, desigur, nu atit împrejurarea că există o similitudine de intenţii şi metode de lucru între cele două societăţi, ci decizia
tineretului studios orădean de a se angaja în amplul efort de ridicare
spirituală a poporului, alăturîndu-se elementelor progresiste în această
nobilă acţiune.

Intre preocupările societăţii, N. T. Cosma alinia şi cunoaşterea de
către studenţi a „pămîntul(ui) locuit de români", prin intermediul viitoarelor secţii ale societăţii, care urmau să se constituie în fiecare oraş al
României, enunţîndu-se totodată posibilitatea ca membrii ei să se depla-

seze în diferite părţi ale ţării, secţiile din aceste locuri avînd obligaţia
de a asigura condiţiile de ,primire şi găzduire. Se cuvine să subliniem
faptul că o asemenea idee permitea, în cazul materializării ei, o deschidere a societăţii spre realităţile naţionale, scoţînd-o din imobilismul şi
izolarea locală, ceea ce era extrem de important. In ţara întregită, prin
sacrificiile şi voinţa întregului nostru popor, trebuia să se renunţe la
scopuri limitat-provinciale, în beneficiul unor utilităţi naţionale, menite
să consolideze statul naţional unitar.
Pentru valorificarea creaţiei folclorice, N. T. Cosma propunea ca societatea să procedeze la culegerea de _,,cîntece (şi) poveşti poporale". Nu
era lipsită de folos nici propaganda printr-un ziar propriu şi editarea de
cărţi accesibile ţăranilor, aşa-numitele „cărţi poporale" 45 , scrise într-un
limbaj plăcut şi explicit, pe înţelesul cititorului obişnuit de la sate.
Toate aceste propuneri sînt unanim acceptate de membrii societăţii,
care doreau ca „îndată să-şi înceapă activitatea, ... mergind pe sate"lll.
15

16

Ibidem.
Ibidem.
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de manifestare a societăţii, ca şi la finalitatea vimai concludentă dovadă despre sentimentele patriotice ce i-au animat, din care de altfel s-a ivit şi iniţiativa înfiinţării
.,Daciei Traiane".
în aceeaşi şedinţă, Romul Pop a citit proiectul statutelor socictăţii1i,
în care sînt ,cuprinse majoritatea opiniilor formulate de N. T. Cosma. Detaşăm un pasaj din „motivarea" întemeierii societăţii: ,,Conştii de munca
uriaşă, ce-l aşteaptă pe fieştecare român de cinste în noul regat al României mari, pentru dezvoltarea unei activităţi bogate, sistematice şi unitare, studenţii români din Bihor se organizează într-o tovărăşie de muncă,
întemeind „Dacia Traian.ii", societatea studenţilor români din Bihor, cu
sediul în Oradea-mare". Scopurile membrilor societăţii erau acelea de a
contribui „încă din anii studiilor, prin cunoştinţele lor, la înălţarea bunei
stări materiale şi spirituale a poporului (în sens de populaţiei n.n.) romăn(eşti) din Bihor" 18 , precum şi efectuarea unei propagantle „pentru un
curent sănătos în viaţa socială" a ţării. Mijloacele utilizate în vederea
realizării acestora le constituiau conferinţele, adunările publice, concertele, reprezentaţiile teatrale, aranjarea de baluri, redactarea şi cdi larea
unui ziar „potrivit", ca şi a unor „lucrări originale, cu specială considerare la trebuinţele poporului" 19• Membrii societăţii erau de patru categorii: fundatori, pe viaţă, ajutători şi ordinari. Fondurile materiale ale
societăţii proveneau din taxele de membru şi veniturile realizate de ziarul tipărit şi de pe urma spectacolelor teatrale, editarea şi vînzarea calendarului şi a broşurilor de popularizare.
Activitatea societăţii „Dada Traiană" începea la 1 octombrie al fiecărui an şcolar şi se încheia în 31 mai al celui urmtitor, ceea ce însemna
că peste vară aceasta nu funcţiona. Numărul membrilor societăţii era
,,nelimitat". Aceasta era condusă de un comitet (,,organul de iniţiativă,
control şi executivă") alcătuit din preşedinte, secretar şi 3 sau
5 membri - , el avind cele mai importante responsabilităţi. în fiecare lună
aveau loc 2 şedinţe, iar adunări ale membrilor duminica şi de sărbători,
cînd se aranjau: concerte şi baluri.
Nici textul statutelor nu a fost redactat într-o formă definitivă, datorită conjuncturii în care a fost elaborat şi aprobat de societate, a cărei
organizare era „numai interimal(ă)", aceasta pînă la „organizarea tuturor
studenţilor din România Mare". A fost ales, tot atunci, comitetul societăţii: Nerva Traian Cosma (preşedinte), Nerva lel'can (secretar), Romul
Pop, Andrei Popovici, Petru Popovici, Iepure şi D. Hălmăgian (membri).
S-a luat iniţiativa de a se organiza o „adunare poporală" în ,comuna Vintere, anunţindu-se cei care vor să participe. Ca atare, societatea a trecut
la acţiune încă la sfîrşitul anului 1918, colaborînd cu C.N.R. din Oradea
17
18
19

Idem, nr. l.
Ibidem.
Ibidem.
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~i Bihor, în care avea ca reprezentant pe dr. Valer Mărcuş, iar din 25 ianuarie 1919 pe N. T. Cosma 20 .
Comitetul societăţii ,,Dacia Trăiană" saluta „cu drag" şi exprima,
în 11 ianuarie 1919, mulţumirile cele mai „călduroase" Societăţii studenţilor ardeleni din Iaşi, ,,pentru interesul" manifestat faţă de studenţii
orădeni:! 1 . Solicita totodată informa\ii în legătură cu condiţiile „de care
ar fi părtaşi unii dintre colegii noştri care ar dori să plece încă în cursul
lunii acesteia la voi". Cum în ziarul llornânul s-a scris despre convocarea,
în august 1919 la Alba Iulia, a unui congres al tuturor studenţilor din
România, erau desigur necesare proiectul ieşenilor şi programul congresului, pentru a fi analizate şi dezibătute de către membrii societăţii oră
dene, mai cu seamă că aceştia s-au ocUJpat „cu ideea organizării tuturor
stuclenţ.ilor clin România Mare într-o singură ligă. Principiile generale
le avem pe deplin stabilite în cadre restrînse în Dac-ia Traw.nă. Urmează
să le prelucrăm pînă în cele din urmă amănunte şi proiectul vi-l vom
trimite şi vouă spre deliberare" 22 • Şi din acest pasaj rezultă că fundatorii
societăţii reflectau asupra posibilităţii de a realiza o societate cu ramificaţii în întreaga ţară, un fel de „ligă" a studenţilor din România, după
cum mărturisesc ei înşişi. Au, deci, o prioritate certă în acest sens, deoarece încă din anul 1918 gîndurile lor se opriseră asupra modului cum va
trebui organizată viitoarea societate. Neputînd însă acţiona în deplină
libertate, deoarece Bihorul a mai indurat cumplite injustiţii .pină în
20 aprilie 1919, cînd a fost eliberat de armata română, membrii societăţii
au păstrat într-un quasi-anonimat deciziile şi proiectele lor, fiind antrenaţi în lupta pentru apărarea localnicilor şi a actului Unirii din 1 Decembrie 1918.
Prin impunerea de către Antantă a unei linii demarcaţionale pe
Mureş, Bihorul a rămas în exteriorul acesteia, populaţia românească fiind
nevoită să traverseze împrejurări extrem de grele, deoarece vechile autorităţi şi chiar cele instaurate de revoluţie nu au fost de acord cu hotă1i
rile de la Alba Iulia. Consiliile naţionale române însă, de la cel judeţean
şi pînă la cele comunale, au exercitat atribuţii de organisme politico-administrative proprii, care au militat pentru a conferi viabilitate punctelor
din programul democratic al Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia.
Situaţia de excepţie în care s-a aflat Bihorul era, desigur, una tempo1·ară, sau altfel spus de tranziţie, conducătorii românilor şi locuitorii din
sate şi oraşe aşteptînd cu justificată nerăbdare sosirea armatei române
- ce ajunsese în decembrie 1918 la Huedin - , realitate consemnată în
memoriile unui martor şi participant la evenimente 23 • Reproducem un pasaj din comentariile acestuia, redactate sub imperiul cunoaşterii nemij20

Idem, nr. 9.
I o an Popov ici şi colab., op. cit., p. 173-174.
22 Ibidem. ln inioheierea corespondenţ.ei se menţiona că membrii societăţii oră
dene doresc să întreţină „cele mai intime legături" cu cei din Iaşi.
23 Rom an R. Ci or o g a 1· i u, op. cit., p. 197.
21
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locite a stării de spirit a populaţiei: ,,S-apropie dorobanţii! Îi c1şteptăm
de mult, îi aşteptăm cu tot sufletul. Cu ardelenii şi cu bănăţenii de mult
s-au îmbrăţişat. Noi bihorenii şi la praznicul acesta am rămas cei din
urmă. Dar nădejdea şi dragostea noastră n-a scăzut. Acum în sfîrşit vin.
Telefonul ne aduce solia, că dorobanţii s-apropie cu paşi grăbi ţi de hotarele Bihorului. Cind scriem rîndurile acestea ei sunt intraţi în munţii
noştri, la Ciucea şi Fechetău. Se poate -că pe cînd gazeta noastră va ajunge
în mîinile cetitorilor oştirea românească va fi între zidirile Orăzii ••:! 4 _
În 16 ianuarie 1919, societatea „Dacia Traiana" făcea cunoscut C.N.R.
faptul că „îşi oferă serviciile şi se angajează să îngrijească de aşezarea
(cazarea - n.n.) provinţiei":.?:; (a locuitorilor din judeţ ·care veneau la
Oradea să întimpine armata română eliberatoare). C.N.R. a solicitat societăţii numele „oratorului'• care o va reprezenta 26 . A fost designat ca să
,,salute trupele prezidentul Nerva Traian Cosma":!'. Societatea era apreciată ca fiind un factor important, prin intermediul căruia se manifesta
tineretul studios ş.i se pronunţa în diferite probleme ale momentului, mai
cu sean.ă de interes naţional. Aceasta este explicaţia prezenţei sale cu diverse propuneri şi acţiuni în viaţa culturală şi politică bihoreană, care
atestă un notabil activism.
Ne referim, în continuare, la demersurile cele mai semnificative ale
societăţii. Avînd în vedere situaţia anterioară a „tinerilor români de la
şcoalele superioare (maghiare)", cărora „nu li s-a dat niciodată măcar putinţa de a-şi însuşi o limbă românească literară" 21\ comitetul „Daciei Traiane" -consideră că în România Mare - unde e „lipsă de o dasă intelectuală cultă, dar cu o cultură românească, orientată şi în curent cu tot
ce priveşte cultura şi istoria românească" 29 - lucrurile trebuie radical
schimbate şi, ca atare, propune ca pentru tinerimea orădeană să se înfiinţeze un „club al studenţilor", iar pentru început un „cabinet de lecturi"30, în care să fie puse la dispoziţia cititorilor periodicele primite, ca
,,schimb" de ziare cu Tribuna Bihorului, pe parcurs acestea putînd fi procurate prin abonamente şi donaţii. Era vizată chiar întemeierea unei „casine
române în Oradea-Mare" 31 , idee la care se reflectc1se încă din veacul
trecut, fără să se ajungă la concretizarea ei. Spaţiul necesar cabinetului
de lectură a fost găsit în clădirea Institutului de credit „Bihoreana", în
sala şedinţelor. Chestiunea a mai fost discutată într-o şedinţă a societăţii, din 26 ianuarie 1919, cu care prilej s-a hotărît „înfiinţarea unui
24

Ibidem, p. 200.

25

I o a n Pop o vi ci şi colab., op. cit., p. 348-349.

2 r;

Ibidem, p. 347.
Ibidem.
Ibidem, p. 354. Se menţiona de asemenea că tinerii români „n-au avut mei

27
28

ziare româneşti ... , nici o localitate (local (c:lub al studenţilor - n.n.).
29
30

31

n.n.) de întrunire, un Studenlcnhcim

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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cabinet de lectură, din care apoi să se dezvolte în cursul vremii casina,
respective clubul studenţilor bihoreni" 32 •
Preocupată de asigurairea unor condiţii materiale pentru unii dintre
studenţii români la instituţiile de învăţăm'înt superior din Oradea, societatea a intervenit pe lingă Institutul de credit „Bihoreana" - care în anii
precedenţi a dat sprijin material la 10-12 studenţi de la Academia de
drept - ca „măcar pe durata stărilor excepţionale" să acorde 10 burse
din „fondul mesei studenţilor" 33 , creat la Oradea în „vremi mai paşnice".
Este vofiba, prin urmare, de o binevenită încercare de a rezolva, cu ajutorul instituţiei financiare româneşti din Oradea, necesităţile de moment
ale cîtorva studenţi, societatea dovedindu-se astfel şi un exponent al intereselor imediate ale tineretului studios.
Preşedintele societăţii reamintea, la 19 ianuarie 1919, membrilor acesteia datoria ca - ,,amăs'..!rat programului nostru", adică in conformitate
cu prevederile statutare pe care le-am analizat deja - este imperios necesar „să pornim o propagandă mai ales în comunele mărginaşe", care
au fost mai expuse pericolului deznaţionalizării. Pentru îndeplinirea acestei cerinţe, urmează să se formeze comisii din cite 2-3 membri ai societăţii, care să cutreere duminica şi în zilele de sărbătoare-comunale
respective, pentru a edifica „poporul asupra situaţiei" din Bihor în acele
momente, cind se desfăşura şi o altă propagandă, îndreptată împotriva
Unirii Transilvaniei cu România. Se impunea ca tineretul să se apropie
„de inima" locuitorilor, contribuind astfel la lămurirea lor în legătură cu
viitorul Bihorului, ca parte integrantă a statului naţional unitar român
~i combătînd orice interpretări străine voinţei plebiscitare şi democratice
a poporului nostru. La adunările din sate, pentru asigurarea unei mai
mari eficienţe a acestor contacte cu populaţia românească, membrii se
angajau să prezinte oficiosul Consiliului Naţional Român din Oradea şi
Bihor, ziarul Tribuna Bihorului, să răspîndească prin sate broşura Către
poporul român (scrisă de Gh. Tulbure şi editată în mii de exemplare) şi
să popularizeze cartea Cîntece naţionale, apărută în Biblioteca Sămănă
torul din Arad 34 • N.T. Cosma făcea şi o altă precizare demnă de interes:
,,Aşteptarea românilor să nu ne conturbe în planurile noastre, ci în vederea apropiatei lor sosiri (a trupelor reg.) să ne ducem - pînă la primirea
lor - în comunele învecinate, apoi în celelalte" 35 •
Propunerile au şi fost, parţial, puse în aplicart!. N. T. Cosma a participat la adunarea „poporală" din comuna Nojorid (29 ianuarie 1919),
despre modul de desfăşurare a acesteia înaintînd un raport C.N.R. din
Oradea şi Bihor, din care desprindem citeva rînduri: ,,Nu vă pot descrie
însufleţirea poporului, despre care ştiam că era sedus de pamflete ... In
cursul cuvintării mele le-am combătut". A împărţit sătenilor 50 de exemplare din broşura Către poporul român, 50 de exemplare din primele trei
32

Anexe documentare, nr. 10.

33

Idem, nr. 7.
Arhivele statului Arad, fond personal Roman Ciorogariu, dos. 7, f. 225.

34

35

Ibidem.
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numere ale Tribunei Bihorului şi proclamaţii date de C.N.R. Consiliul să
tesc din Nojorid, constituit atunci, i-a înmînat cererea „pentru a i se
asemna lemne de foc şi edificiu" 36 din pădurile Episcopiei romano-catolice
de Oradea, cel mai mare proprietar din Bihor. Desigur, îndreptăţita lor
solicitare a fost prezentată C.N.R., organul cu putere de decizie.
Considerînd că obiectivul central al străduinţelor tuturor forţelor
progresiste este acela de a face „din România mare o ţară fericită, cultă
şi bogată", 37 , preşedintele societăţii „Dacia Traiană" arăta o deosebită intransigenţă în ce priveşte cultivarea limbii române, despre care se exprima astfel: ,, ... respectul ce trebuie să-l avem fieştecare pentru limba
românească încă se impune, ca propunerea studiului limbei şi literaturii
române să (l)i se încredinţeze domnilor profesori anume pregătiţi pentru
catedră. Dragostea faţă de graiul românesc ne impune o îngrijire deosebită a limbii materne faţă cu străinii ... Aici trebuie un bun cunoscător
a(l) frumuseţii şi comorii limbii româneşti" 38 • Nefiind de acord cu unele
practici ale membrilor C.N.R. din Oradea şi Bihor, preşedintele societăţii, N. T. Cosma, le critică necruţător, încheindu-şi intervenţia cu aceste
cuvinte memorabile: ,,Trăim cele mai grele, dar sfinte momente din
viaţa Neamului ramânesc şi în special noi, unicul Consiliu Naţional Român existent în teritoriile încă neocupate de armata eliberatoare o României mărite, avem îndoită răspundere pentru faptele noastre. Nu numai
istoricii, ci mai ales generaţiile viitoare vor căuta spre ţinuta şi faptele
noastre în clipa unirii tuturor românilor.
Dar în special, eu, reprezentantul tinerimii universitare române din
Bihor, organizată în liga culturală „Dacia Traiană", am datoria şi răs
punderea morală de a protesta prin acest vot separat contra hotărîrii atit
de umilitoare (este vorba de punerea" sub pază poliţială" 39 a membrilor
C.N.R. - n.n.) pentru demnitatea noastră naţională" 40 •
Constituită în împrejurări hotărîtoare pentru împlinirea idealului
nostru naţional, societatea „Dacia Traiană" a acţionat în direcţia efectuării
unei salutare propagande pentru cunoaşterea de către locuitori şi apăra
rea hotărîrilor de la Alba Iulia, iniţiind totodată experienţe culturale originale în Bihor şi continuînd altele, la fel de utile tineretului.

36
37

38

39
40

Anexe documentare, nr. 8.

I o an Popov i ci şi colab., op. cit., p. 381.

Ibidem, p. 380.
Ibidem, p. 442-443.
Ibidem, p. 441 şi 444--445.
https://biblioteca-digitala.ro

Viorel Faur, Ioan Popovici

504

I ANEXE

DOCUMENTARE:

10

I

1
(PROIECTUL STATUTEWR SOCIETAŢII CULTURALE „DACIA TRAIANA"
A STUDENŢIWR ROMANI DIN BIHOR 1)
1. Motivarea
Studenţii români din Oradea-mare şi Bihor constată şi regretă, că pma acuma
nu s-a prea lucrat pentru poporul rural nici din partea pretinşilor săi conducă
tori (preoţi şi învăţători), cu atît mai puţin de către intelectualii oraşelor.2
Conştii de munca uriaşă. ce-l aşteaptă pe fieştecare român de cinste în noul
regat al României mari, pentru dezvoltarea unei activităţi bogate, sistematice şi
unitare, stud(enţii) rom(âni) din Bihor se organi-zează într-o tovărăşie de muncă.
întemeind „Dacia Traiană", societatea studenţilor români din Bihor, cu sediul în
Oradea-mare (şi) cu scopul apriat de a contribui încă din anii studiilor, prin cunoştinţele lor, la înălţarea bunei stări materiale şi spirituale a poporului român
din Bihor. făr' de aş neglija în aceeaş(i) vreme studiile şi îmbogăţindu-şi cunoştin
ţele etno şi topografice.

2. Membrii

Membrii „Daciei Traiane'· sunt toţi stud(enţii) români înscrişi la cutare facultate din Oradea-mare3 şi bihorenii înscrişi la vreo şcoală superioară - dacă îi primeşte comitetul (consiliul) şi satisfac îndatoririlor precizarte în § •.•
3. Scopul

Scopul „D(aciei) T(rdiane)" este discutarea problemelor social-culturale roîn cadrul cite unei lucrări (dizertaţii) serioase.
pentru un curent sănătos în viaţa socială rom(ânească).

mâneşti şi lămurirea lor
Propagandă energică

1
Arhivele statului Arad, .fond personal Roman Ciorogariu, dos. 7, f. 192. 194195. Concept original al proiectului.
2
Afirmaţie exagerată a autorului proiectului de statute (probabil Romul Pop.
după cum rezultă din cuprinsul .:lnexei nr. 5 Ia pI"e'Zenta lucrare), deoarece fruntaşii culturali bihoreni desfăşuraseră în deceniile anterioare o activă şi eficientă
activitate culturalizatoare, mai cu seamă prin intermediul societăţilor culturale:
despărţămintele bihorene ale Astrei (din Beiuş, Oradea. Ceica. Tinca şi Salonta),
Reuniunile de cîntări .,Hilaria" din Oradea şi ,.Lira" din Beiuş etc.
3
In momentul elaborării textului proiectului de statute, în Oradea exist.au
următoarele instituţii de învăţămînt superior: Academia de drept, Academia de
teologie ortodoxă română şi Academia de teologie greco-catolică ( A u re 1 T r i p o n, Monografia-Almanah a Crişanei, Tipografia Diecezană Oradea, Ora.dea, 1936,

p. 83-86).
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4. Mijloacele
Conferinţe şi adunări

publice. Aranjarea ele concL'rlc. teatru şi baluri. Infiinredactarea unui ziar potrivit, traduceri şi lud1ri originale cu specială considerare la trebuinţele pop(oru)lui. Redactarea unui călindiîr scris în grai poporal.
ţarea şi

5. Mijloacele de

susţinere

Fiecare membru ordinar primit din partea comitetului
de 20 cor(oane) (an şcolar) § 2.
Membrii fundatori: 100 coroane.
ajutători: 10 (coroane) la an
pe viaţă: 50 cor(oane).
Venitele reprezentaţiilor, ziar. calendar, broşură ş.c.l.

plăteşte

taxă

anualii

6. Constituire(a)
La 18 septembrie (1 octombrie) a anului se începe - 18/31 mai (ultima şe
O convoacă cel mai bătrîn membru vechiu. ori în caz de piedică -

dinţă n.n.).
cel însărcinat.

7. Comitet(ul)
N(umă)rul

membrilor e nelimitat; ,prezid(ent), secrctnr şi un comitet de 5 (3)
persoană celui următor. Comit(etul) este
organul de iniţiativă, control şi executivă. Are răspunderea pentru averea soc(ietă
ţii), pentru administrarea căreia unul din membri îl însărcinează cu adm(inistrnrea) cassei; toţi răspund. Socoţi controlate.

pe un an, cu îndatorirea de a le preda în

8.
2 la

lună şi

In fiecare
Aranjează

Şedinţe

de cite ori cere lipsa.

9.

Adunări

duminică şi sărbători,

în vreo

comună

cite 2-3

deodată.

concert, baluri 1•

1 Socotim că nu este inutilă tipărirea precizărilor existente chiar între p:1ginile
manuscrisului (Ibidem, f. 193), nvind ca intenţie să releve formele principale de
manifestare a „Daciei Traiane". Era vizată „trezirea conşt(iinţei) naţ(ionale) prin:
Piropaganda pentru înfiinţarea de reuniuni de cîntări bis(ericeşti) şi lumeşti)
(concerte)
Propaganda pentru înfiinţarea de reuniuni cooperative financiare, pomărit, stu-

părit

Lăţirea

scrierilor populare (relig(ioase)-ist(orice)-economicc-igienice etc.), fie deo-

camdată traduceri
Propagandă (ca ţăranii

- n.n.) .să-şi deie copii(i) 1G meserii
Biblioteci săteşti, casine
Ziar potrivit, casină (probabil în Oradea - n.n.)
Adunări poporale şi conf(erinţe) dum(inica) şi (în) sărbători - cit de multe
Calendare bune
Librării în centre
Excursii, cor, cunoaşterea (?)
Baluri, concerte
Propag(andă) p(entru) înfiinţarea F(ilialei) Societăţii pentru fond) de teatru
(român în Ardeal - n.n.), Astra".
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2
Dr. Mărcuş 5 mulţumeşte (pentru) onoarea ce-a avut-o pînă acuma de a fi reprezentantul tinerimii în C(onsiliul) N(aţional) R(omân) din Oradea Mare şi Bihor6, însă la insistările mai multora primeşte iarăşi acest oficiu. German propune
să se trimită anunţ despre înfiinţarea societăţii la C(onsiliul) Dirigent din Sibiu, la
Românul, la Tribuna Bihorului.
Propunerea se

primeşte.

Iercan propune tutuirea membrilor
Se

societăţii.

primeşte.

Adunarea se încheie cu cîntarea imnului

naţional: Deşteaptă-te

române 7 •

D.c.m.s.
Andrei Popovici
Romul Pop

3
,,DACIA TRAIANA"
societatea culturală a studenţilor români din Bihor, constituită la întrunirea ţinută
în 29 decembrie v(echi) 1918, roagă pe tinerii bihoreni, care studiază (ori au absolvit) teologia, comercialele superioare sau altă facultate, ca imediat să-şi anunţe
la noi (Szechenyi-ter 5) numele, studiile, locuinţa, poşta ultimă şi gara (eventual
n(umă)rul telefonului). Anunţarea se poaite face verbal sau în scris.
Oradea Mare, la 29 decembrie v(echi) 1918.
Nerva Iercan,

secretar8
Dr. Valer Mărcuş se află printre semnatarii Declaraţiunii, din 18/31 octombrie 1918, a „tinerimii şi studenţilor români din Oradea-Mare" (1918. Bihorul în
epopeea unirii. Documente, Editura Comitetului de cultură şi educaţie socialistă al
judeţului Bihor şi a Arhivelor statului Bihor, Oradea, 1978, p. 116-116).
6 Candidatul de avocat, dr. Valer Mărcuş a participat la conferinţa de constituire a Consiliului Naţional Român din Oradea şi Biharia, desfăşurată în casa
dr. Aurel Lazăr la 3 noiembrie 1918. A fost, tot atunci, ales membru al C.N.R. din
Oradea şi Biharia (1918. Bihorul în epopeea unirii ... , p. 117 şi 120). ln după masa
aceleaşi zile a avut loc o şedinţă de constituire a Comitetului executiv al C.N.R.
din Oradea şi Biharia, cu care prilej a fost ales membru al acestuia, în calitatea
de notar (Ibidem, p. 122). Numele lui Valer Mărcuş apare şi pe manifestul din
4 noiembrie 1918, intitulat: Către poporul român din Oradea Mare şi Biharia! (Ibidem, p. 140). A luat parte la şedinţele următoare ale Comitetului executiv al C.N.R.
din Oradea şi Biharia, deci şi-a adus contribuţia la activitatea acestuia.
7 Arhivele statului Arad, fond personal Roman Ciorogariu, dos. 7, f. 232.
8 Trib11na Bihorului, 1919, nr. 3, p. 4.
5
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4
PROCES VERBAL
luat în şedinţa I-a a comitetului „Daciei Traiane", ţinută în 31 Dl'cembrie Hll8, la
orele 3 p.m., în biroul C(onsiliului) N(aţional) R(omân) din Bihor.
Prezident: N. T. Cosma
Prezenţi:

Notar: Romul Pop

Andrei Popoviciu, D.

Din prilejul anului nou se
toarea telegramă 9 •

Hălmăgian.

hotăreşte

c-a familia

r0gală să

o felicite cu

urmă

Ca,binetului . . . . . . . . . . . . . . .
D.c.m.s.
Romul Pop 10

N. T. Cosma

5
PROCES VERBAL
luat în 0radea-mar0 la 11 ian(uarie) 1919 st(il) v(echi) în şedinţa de constituire a
„Dacia Traiană".
Au fost de faţă următorii: Gavril Bejan, Aug. Chirilă, Ion Cinca, N. T. Cosma,
Gavril Dudulescu, Ion German. Leontin Domocoş, Nerva Iercan, Liviu Lazar, Pavel
Maliţa, Andrei Popovici, Oct. Teuşan, Romul Pop, Petru Popa, D. Hălmăgian, Ambrozie Iluţiu, Coriolan Popa.
Ioan German, ca cel mai înaintat în virstă, deschide şedinţa şi designează pe
A. Popovici şi Aug. Chirilă ca şi verificatorii procesului verbal. Dup-aceea roagă pe
Cosma să motiveze, să predea scopul şi organizaţia societăţii.
Cosma zi,ce că societatea să aibă două scopuri:
1. îngrijirea poporului. O să mergem pe sate şi vom ţinea adunări poporale.
P.e. !n biserică o să ţină un teolog (membrul societăţii) o vorbire, o predică, corul
societăţii noastre o să răspundă la liturghie. La adunări să se ţină vorbiri contra
băuturii; despre păstrarea portului, jocului naţional; să se indemne (ţăranii n.n.)
ca să-şi dea copiii de meseriaşi, comercianţi, de cari atît de puţini avem noi, românii de dincoace. Să-i învăţăm la jocuri româneşti cum e hora, bătuta etc., să
le arătăm cari soiuri de poame (mere, pere, prune etc.) sunt mai bune şi nobile,

societăţii

9
Membrii societăţii „Dacia Traiană" afirmau, în telegrama respectivă, că
,,tinerimea universitară română din Bihor" este „fericită de a putea serba desrobirea şi unirea tuturor românilor". ln finalul telegramei apare lozinca: ,,Trăiască
România mare, unită şi nedespărţită!" Pe acest document este aplicată ştampila societăţii, care conţine următorul text: ,,Societatea culturală „Dacia Traiană" a studenţilor români din Bihor. 1918" (Arhivele statului Arad, fond personal Roman Ciorogariu, dos 7, f. 175).
10 Arhivele statului Arad, fond personal Roman Ciorogariu, dos. 7, f. 178.
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ca şi ei să planteze pomi de-aceia, sau să-i oltuiască cu soiu mai nobil. O sa-1 îndemne să se ocupe cu stupăritul. care aduce atît de mare vPnit şi lucru e puţin cu
PI. Studenţii de la iură să dee sfaturi juridice, cei de la medicină sfaturi saniLirc
cic., fieştecare în fachul (în branşa, în specicrlitatea - n.n.) său.
2. Să ne cunoaştem noi studenţii pămîntul locui't de români. O să se organizew
studenţimea din întreaga Românie Mare şi se vor forma în fieştecare oraş sc-cţii
a{le) societăţii studenţilor. Aşa apoi d.e. dacă ar voi(i) ciţiva studenţi de aicea să
meargă să vadă Beoorabia, ar înştiinţa secţia de-acolo ca să se îngrijească pentru
prevederea atîtor şi atîtor membrii. Aşa apoi cu spese foarte puţine ne-am putea
cîştiga cunoştinţe de mare însemnătate. Umblind aşa prin popor o să culegem cîntece, poveşti poporale, o să popularizeze ziarele, calendarele, cărţile poporale şi o
să ne ocupăm şi noi cu edarea cărţilor de acest fel, eventual vom avea şi ziarul
nostru.
Prezidentul întreabă dacă se primesc propunerile aee6te.
Se primesc în unanimitate.
Hălmăgian zice că îndată să-şi înceapă activitatea societatea. mergînd pe
sale.
Popovici spune că s.✓.1 şi făcut deja o încercare să ,se ţină o adunan• poporală
în Cefa, dar chiar c:ind erau s{t plece a căzut aut(o)rul, cu care voiau să mcc1rgă. în
tină şi aşa adunarea nu s-a putut ţinea.
German roagă pe Romul Pop să citească proiectul pentru statutele socil'tăţii.
Romul Pop îşi citeşte proiectul pentru statutele societăţii 11 •
Cosma spune, dUIJ)ă citirea staltutelor, ca să ne organizăm numai interimal
pînă la organizarea tuturor studenţilor din România Mare. Să se aleagă un comitet,
care să pregătească pe-atuncea un proiect de statute12 J)€ntru societate. Comitetul
acesta să consteie din: prezident, secretar, trei membrii din centru şi doi membrii
din provinţă.
Propunerea se primeşte.
Iercan prqpune să se aleagă o comisie candidaJt..oare, care să candideze prezidentul societăţii.
Propunen•a se primeşte.
Prezidentul propune în comisia aceasta pe Hălmăgian. Iercan şi La.zar.
Propunerea se primeşte.
Hălmăgian propune, în numele comisiei candidatoare, dl' prezident pe Cosma.
Se primeşte cu unanimitate.
Cosma roagă pe Iercan să primească să fie secretarul societăţii.
Iercan, după încercări de a refuza să fie secretar, primeşte.
Cosma propune să se aleagă în comitet cei trei m('mtbrii din centru şi anume:
Iepure, Romul Pop şi Andrei Popovici; iar din provinţă pe Petru Popovici (Beiuş).
A. Popovici propune să se aleagă din provinţă ca celălalt membru în comitet Hăl
măgian.

Propunerile se primesc cu unanimitate.
Cosma propune ca hotărîrilor comitetului să se supuie toţi membrii soc:etă\ii
şi să-şi dPa adresa secretarului.
Se primeşte.
Cosma întreabă mem!brii că nu ar fi mai de lipsă prima oară să se ţină adunarea poporală. Teuşan propune că în Vintir(e).
Cosma propune să mergem în 19 l.c. în Vintir(e).
11

Vezi Anexa 1.
Nu cunoaştem aceste proiect de statute, nici faptul dacă au fost sau nu
elaborate.
12
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Propunerile se pri mese.
Cosma întreabă că cine se anunţă să meargă la illceastă adunare'.
Se anunţă Cosma, Iercan, Romul (?), Domocoş, lluţ, Popoviciu

şi

Dudulescu 1'1•

6
PROPUNERE

Pentru crearea fondului necesar, dar şi pentru a avea la dispoziţie un capital
oarecare, propun ca şi pma la desbaterea şi votarea statutelor să se fixeze taxa
membrilor activi, care - după părerea mea - ar putea fi 10 (zece) coroane lunar,
cu începere din 1 ianuarie 1919.
Oradea Mare, la 6/19 ianuarie HJ19.
Iercan,

secretar 11

-.
/

DACIA TRAIANA -

ORADEA MARE

BIHOREANA a înfiinţat încă din vremile pacinice un fond al mesei studenele la Academia de drepturi din Oradea Mare, care ajutora 10-12 stud(enţi) la
,m. fie prin ajutoare materia:le, fie că le-a plătit viptul (prînz şi cină) la cutare
crus{i privată (50-60 coroane). Dar ajutoarele acestea - înrolaţi fiind stud(enţii)
acad(emiei) - nu s-au dat în cursul războiului, deci nici pînă astăzi. Cotele rămase
vor fi sporit capitalul, incit Sl!)er să se poaltă da - măcar pe durata stărilor excepţionale 10 burse din fondul mesei stud(enţilor) d(e) ex(emplu) Tisztviseloi etkezde
(Cantina funcţionarilor), ori în alt restaurant (cu ziua de azi s-au maximat bucatele ee se servesc la restaurantele din judeţ).
ţilor

Propunere:

,.Dacia" hotăreşte ca pentru acordarea ajutoarelor din Fondul mesei stud(encreat de BIHOREAN!A 15, să facă paşii de lipsă, ca în semestrul al doilea să
se împărteşea-scă măcar 10 stud(enţi) de la academie. Cererile singuraticilor le va
prezenta „Dacia", cu recomandarea necesară.
ţilor)

N. T. Cosma.
preşedinte 16
ia

Arhivele statului Arc1d, fond personal Roman Ciorogariu, dos. 7, f. 228-229.

14

Ibidem, f. 200.

15
I. Puşca ş, I. Popov ici, Din istoricul Institutului de credit şi economii „Bihoreana", in Lucrări ştiinţifice, Oradea, seria istorie-ştiinţe sociale-pedagogie,
p. 107-1'14.
16 Arhivele statului Arad, fond personal Roman Ciorogariu, dos. 7, f. 201.
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„DACIA TRAIANA" -

BIHOR

11/HHS-Hl
Consiliului

Naţional

Român
Oradea Mare

Luînd parte la adunarea poporală eri din Nogioricl, în cursul căreia noul sfat
a depus jurămîntul, - am fost însărcinat a vă prezenta cererea Consiliului
pentru a li se asemna lemne de foc şi edificiu din pădurile domeniului
r(omano) cat(olic) de Oradea Marc.
Oradea Mare, la 7/20 ian(uarie) 1919

sătesc
sătesc

Nerva Traian Cosma,

prezident 17

9
,,DACIA TRAIANA"

Soc(ietate)

cult(urală)

a

stud(enţilor)

români

Nr. 14/1918-19
Onorat Consiliu

Avem onoarea a vă comunica că reprezentantul nostru în Consiliu, dl. dr. \'.1ler Mărcuş, părăsind judeţul, şi-a dat demisia. In urmarea acesteia l-am dele~at
pe prezidentul nostru, dl. Nerva Traian Cosma, să ocupe locul re-zervat nouă în aCC'l
Consiliu.
Oradea Mare, din şedinţa comitetului, ţinută la 25 ianuarie v(echi) 1919.

L.S.

Nerva Iercan,

N. T. Cosma,

pre-zident

secretar
Onoratului Consiliu

Naţional

Român din Oradea Mare

şi

Bihor, în OraJca

Mare. 18

10
Onorată Direcţiune!

Simţind studenţii romani din Oradea-mare lipsa unui cămin studenţe,;c, in
şedinţa sa ţinută la 13/26 ianuarie a.c. ,,DACIA" a ho'tărit înfiinţarea unui cabinet
de lectură, din care apoi să se dezvolte în cursul vremii casina, respective clubul
17
18

Ibidem, f. 234.
Ibidem, f. 294.
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studenţiloir bihoreni. Acesta apoi va putea servi şi chiar de casină a românilor din
Oradea-Mare şi Bihor, a cărei necesitate o simţim cu toţii mai ales după închegarea tuturor românilor din judeţ.
In vederea realizării acestui cămin studenţesc, .. DACIA" va cere sprijinul
redacţiei ziarului TRIBUNA BIHORULUI, caire sperăm să ne împrumute deocamdată numerii de schimb ce-i primeşte de la ziarele româneşti din România marc
şi sperăm că ne va succede să le abonăm acestea îndată ce vom dispune de capitalul recerut.
Apelăm însă în primul rînd la onorata Direcţiune a BIHORENEI, rugind-o să
ne ajutare intiru izbînda acestui plan şi să ne deie o odaie încălzită şi luminată în
localităţile institutului între orele 2-7 a fiecărei zi. Cererea noastră nu credem
să întîmpine greutăţi mai mari, informaţi fiind că institutul dispune de o cameră
de care s-ar putea folosi în cursul zilei, cu atît mai vîrtos în vremea indicată, adică
după orele de birou.
Rugindu-vă să binevoiţi a ne aviza despre rezolvarea cererii noastre, semnăm

secretar

prezident

Oradea-Mare, la 17 /30 ianuarie 1919
(Insemnare pe verso:) Cabinet de

lectură

în Oradea M;ire. 19

DER KULTURELLE VEREIN DER RUMitNISCHER STUDENTEN
,,DACIA TRAIANA" AUS BIHOR (1918-1919)
(Zusammenfassung)

Der Autor behandelt in der vorliegenden Studie die Urnstănde, dic zur Griindung Ende des Jahres 1918, des kulturellen Vereins „Dacia Traiană", der rumă
nischen Studenten aus Bihor fi.ihirten, die bisher der Forsichung unbekannt waren.
Weiter werden die Statuten (das Projekt) des Vereins analY5iert, liber Vereinsaufbau
und die tătigkeit Aufschlull geben. Ausfi.ihrlich behandelt der Verfasser dann die
Formen der Vereinstătigkeit (1918-1919), wobei der Beitrag des Vereins zur Festigung des einheitlichen rumănischer Nationalstaats beSIQnders hervorgehoben wird.
Der Anhang enthălt 10 unveroffentliche Urkunden, daruntc:- a~ch die Statuten des
Vereins.

19

Ibidem, f. 204.
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ARTICOLE SI
NOTE
,
CERCETARI ARHEOLOGICE DE SUPRAFAŢĂ
LA FEGERNICU NOU, JUD. BIHOR
de
S.

DUMITRAŞCU şi

A. HADNAGY

Pe şoseaua Oradea - Biharea - Şimleu! Silvaniei - Zalău. la est
de satul Fegernicu Nou, corn. Sîrbi, j. Bihor, se află un cîmp de tumuli.
Şoseaua străbate însă numai porţiunea sa estică, cîmpul întinzîndu-se
mult spre apus şi fiind cuprins în hotarele următoarelor localităţi bihorene: Fegernicu Nou, Ciuhoi, Sarcău, Fegernic, Sîrbi, Şişterea şi Sălard.
Cîmpul cu tumuli se întinde pe o platformă relativ uniformă, pe
a treia terasă din partea stingă a văii Barcăului, la poalele zonei colinare
din partea de nord-vest a Munţilor Plopişului.
Topografic zona cercetată de noi, cuprinzînd o suprafaţă de 30 km:!,
se află pe un interfluviu măflginit spre vest de valea Sălardului i(cu direcţia de scurgere S-N pe linia localităţilor Tăutelec-Sălard) şi avînd
limită estică pe valea Busteana (un afluent de pe stînga a pîrîului Almaşului) pînă la nord de localitatea Sîrbi şi apoi pîrîul Almaşului (ce
curge prin localităţile Burzuc, Almaşu Mic, Sîribi şi Barcău). Cîmpul
cu tumuli este străbătut, în partea sa sud-vestică de valea Şişterea, care
curge, de asemenea, pe direcţia sud-norid din zona colinară a ~atului Şiş
terea (corn. Cetariu) şi se uneşte cu valea Sălaroului înainte de vărsa
rea acesteia în Barcău, la est de Sărlard.
Au fost identificaţi cu ocazia cercetării de suprafaţă şi a ridicării
topografice 35 de tumuli care se distingeau în terenul agricol ,(C.A.P.;
I.A.S.) intens cultivat prin culoarea neagră a solului din mantaua tumulilor, deosebită de cea găilbuie-maronie a solului podzolic din restul terenului agricol.
Tumulii sînt amplasaţi haotic pe platforma terasei Barcăului, unii
fiind complet aplatizaţi alţii se ridică cu 5-10 m deasupra platformei.
Tumulii mai mari sînt solitari iar cei mai mici au în imediata for apropiere şi tumuli „1sateliţi" cu o dispunere dezordonată în jurul tumulului
central sau mai mare.
Forma planimetrică a twnulilor este circulară cu diametre variind
între 10 pînă la 70 m. Datorită direcţiei de arătură pe tarla unii tumuli
au forma ovală-alungită.
33 - Crisia -

1980
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Numărul tumulilor p~1re a fi mai mure, ei nepulînd fi idenlific;,iţi
clin cauza terenului c1gricol acoperit de vegetaţie. Identificarea tuturor se va putea face numai prin executarea unei aerofotograme (în timpul unei veri secetoase cînd vegetaţia se distinge datorită creşterii neulli forme sau primă\·ara, după arătură cînd terenul nu este ucoperit de

toţi

vegetaţie).

Cîmpul de movile de pămînt din hotarul satului Fegernicu Nou nu
este cunoscut în literaturu de specialitate 1 , prin cercetarea sa se completează harta arheolo,eică a judetului Bihor cu o nouă descoperire.
Din punct de vedere arheologic cercetarea topografică a acestor tumuli este importantă dintr-un triplu scop:
a) se întregesc cunoştinţele arheologice despre zona piemontană a
Munţilor Plopişului, marcaţi de cursul Crişului Repede la sud şi de
Barcău la nord.
b) zona în care se află tumulii este situată la întîlnirea dintre partea
nord-vestică a cîmpiei Crişanei, aşa-numtia Cîmpie a Barcăului şi marginea colinară şi piemontană a Munţilor Plopişului. In această zonă, ca
de altfel şi mai spre răsărit, spre DealurHe .Şimleului, se află numeroase microdepresiuni pungi, largi spre nord-vest şi care se închid spre
sud-est, pătrunzînd în culoarele văilor montane.
c) pe acest teritoriu în evantai, dintre Oradea şi Zalău, în zona colinară şi depresionară, dar înainte de a se păt:riunde în regiunea montană
propriu zisă, se înşiruie o seamă de descoperiri arheologice importante,
pe care le amintim de la vest spre est: Oradea-Salca, Biharea, Tăutelec,
Săcălăsău Nou Derna ,Mişca, Tăuteni (Tăuteu), Voievozi, Suplacu
de Barcău, Marca, Nuşfalău, Şimleul Silvaniei, Moigrad-Porolissum.

Cercetările de suprafaţă nu au dus la descoperirea nici unui indiciu,
care de altfel ar fi trebuit verificat prin săpături sistematice, pentru datarea sau atribuirea etnică a tumulilor (de fapt a movilelor de pămînt).
Din acest motiv nu ştim dacă sînt cu adevărat tumuli(adică movile fune-rare2).
Există, după opinia noastră, trei ipoteze de lucru, oferite de analogiile cunoscute, pe care le-am putea discuta:
a) la Fegernku Nou se află un cîmp de tumuli, adică movile funerare datînd dintr-o epocă încă necunoscută;
b) movilele ar putea să provină de la rămăşiţele unor bocşerii. In
acest sens ar pleda prezenţa în zonă a unor colonişti slovaci care, în
genere, s-au ocupat cu munca la pădure. Un răspuns categoric l-ar putea da numai o viitoare cercetare arhivistică amănunţi,tă.
1

Repertoriul monumentelor naturii, arheologice, istorice, etnografice de arhi-

tectură şi artă din judeţul Bihor, Oradea, 1974, p. 33 s.v.
2 Dicţionar de istorie veche a României, Buc., 1976,

de

p. 594-595, s.v.

,,movilă

Dumitraşcu,

iar ridi-

pămînt ridicată

deasU1Pra unui mormînt".
a Recunoaşterea arheologică de teren a fost
carea topogcr-afică de A. Hadnagy.

făcută
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c) nu ar fi exclus însă să avem de-a face, aflîndu-ne 'în zona de sub
munte, în imediata apropiere a Cîmpiei Barcăului, cu urmele unor stîne
sezoniere. Aşezarea lor haotică şi existenţa tumuli:lor sateliţi ar putea
-sugera refacerea stînilor, la reveninea păşunatului temporar.
Rămîne însă ca cercetările şi mai ales săpăturile sistematice viitoure
să dea un răspuns clar şi documentat asupra istoriei cimpului de tumuli
de pe valea Barcăului. Semnalarea sa 'Înseamnă un prim pas în publicarea uno,r note de tQpografie arheologică pentru aducerea în circuitul
ştiinţific a noi date pe care această disciplină le poate furniza arheologiei şi istoriei vechi a patriei noastre. Este în acelaşi timp şi începutul
repertorierii topografice a tuturor rezervaţiilor arheologice din judeţul
Bihor.
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CERCETĂRI

ARHEOLOGICE DE SUPRAFAŢA LA PETRANI,
COM. POCOLA, JUD. BIHOR
de

S.

DUMITRAŞCU şi

A. HADNAGY

În vara anului 1979, Lazăr Berindan 1 din Beiuş ne-a anunţat despre
existenţa unei cetăţi antice în hotarul satului Pctmni, corn. Pocola, j.
Bihor.
în urma acestei sesizări am efectuat o cercetc1re arheologică de
suprafaţă in partea de hotar a satului Petrani, numită de locafoid Piatra Petranilor 2 • Satul Petrani se află în partea centrală D. Depresiunii
Beiuşului, la nord-vest de oraşul Beiuş, în stînga şoselei Beiuş-Oradea,
pe derivaţia ce duce de la Pocola spre comuna Uilacu de Beiuş. Locul
Piatra Pietranilor ~te un promontoriu puternic reliefat în geografia locului, cu o întinsă şa de legătură ce-l leagă de restul dealurilor vestice
ale piemonturilor sud-vestice aile Munţilor Pădurea Craiului spre Vă
Jani de Beiuş, Prisaca şi mai spre nord Măgura Ră:băganilor '5i cu partea de sud-vest abruptă, prăpăstioasă, sub care curge rîul Crişul Negru.
Prin poziţia sa dominantă Piatra Pietranilor asigură spre sud-est,
pe valea Crişului Negru pînă la Beiuş şi Drăgăneşti, o vizibilitate deosebită. De asemenea, din acest punct se poate supraveghea rîul Crişul
Negru spre vest, L<;pre strîmtura de la Barz-Şoimi şi valea Roşiei, afluent nord-vestic al Crişului Negru spre Remetea şi Călbeşti.
Poziţia sa dominantă din centrul Depresiunii Beiuşului, apropierea
rîului Crişul Negru ,şi a luncii sale fertile, legătura ou o intinsă z10nă
împădurită spre nord 1(zona Vălani de Beiuş-Prisaca) şi platoul 'Întins
de pe promontoriu nu a scăpat intereselor comunităţilor antice ce au populat în vechime aceste teritorii. La un moment dat una ·sau mai multe
comunităţi au folosit promontoriul ca loc de apărare, de refugiu, datorită vicisitudinilor apărute in viaţa lor. în acest sens partea 1sud-vestică
a promontorului, ce făcea legătura cu restul dealurilor, a fost fortificată
Pentru amabila sa informaţie ţinem să-i aducem şi pe această cale mulţu
mirile noastre. De asemenea mulţumim pentru ajutorul acordat tov. I. Chira preşedintele Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă a'l Judeţului Bihor.
2
Cercetările de teren au fost efectuate de S. Dumitraşcu iar ridic~rca topografică în urma acestor cercetări de A. Hadnagy.
1
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cu un val şi un şanţ (v. Fig. 1) dintr-o parte în cealaltă a promontoriului. cea dinspre Crişul Negru fiind atît de abruptă incit oferea natural
o fortific;_ffe excelentă.
Spre nord-est se mai află pe şa încă două valuri şi şanţuri, care,
se pare, că au făcut parte din acelaşi sistem.
Materialul arheologic descoperit la suprafaţa terenului3 (nearat; în
prezent este păşune comunală) aparţine Ia trei epoci istorice distincte,
cu menţiunea specială că ne referim la fragmente ceramice atipice puternic corodate:
l. cioburi neolitice şi eneoliticc ,(pare-se de factură Tisa? şi Coţo
f eni), ce :s-ar putea combina cu alte descoperiri făcute pe valea Meziadului. afluent al pîrîului Roşia, unde s-a găsit în Peştera Meziadului ceramică neolitică pictată (Tisa) şi pe valea Roşiei au fost descoperite
fragmente ceramice Coţofeni păstrate în Muzeul de ştiinţele naturii din
Tinca 4 •
·
·
2. cioburi de factură hallstattiană ce ar putea fi puse, eventual, în
legătură cu fortificarea promontoriului. Este cunoscut că primei virste
a epocii fierului îi sînt caracteristice cetăţile de tipul pinten barat cu
val şi şanţ săpat pe şaua de legătură cu restul înălţimilor. In prima
vîrstă a epocii fierului tracii, locuitorii Yechi ai Daciei. au ridicat numeroase fortificaţii de acest gen, sistem de întări'l·e c~ se perpetuează,
continuă şi în a doua \"irstă a epocii fierului, în La Teneul geto-dacic.
Fragmentelor hallstattiene, aparţinînd tracilor de pe valea Crişului
Negru, ce au stăpînit, pare-se, o vreme, şi promontoriul fortificat de pe
Piatra Pietranilor, pare a li se 'însoţi şi o descoperire mai veche apă
rută mai de mult în zonă, în imediata vecinătate, depozitul de piese de
bronz de la Răbăgani, datat în Ha:llstatt A 15 .
3. cioburi de factura La Time dacice (cenuşii) şi cîteva fragmente
ceramice puternic corodate ce par a data din prefeudalism. Ceramicii
dacice i se conexează un vas dacic descoperit în peştera de la Meziad 6 ,
păstrat c1zi la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, iar celor prefeudale
descoperirile de la Rîpa 1 , tot pe valea Crişului Negru în .aval de Pietrani,
unde a fost descoperită ceramică românească datînd din a doua jumă
tate a epocii prefeudale.
Desigur aceste fragmente ceramice găsite la suprafaţă în mod întîmplător nu permit consideraţii mai ample. Cele făcute de noi mai sus
Ulterior, în octombrie 1979, tov. I. Em6di ne-a anunţat că din acelaşi Ioc
material arrheologic cules de la suprafaţa solului.
4
Informaţie din pairtea tov. K. Csăk, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
5
M. Rusu, Die Verbreitung der Bronzehorte in Transilvania von Ende der
Bronzezeit in die Mittlere Hallstattzeit, în Dacia, VII, 1963, p. 207.
8 •
•
• Repertoriul monumentelor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de
arhitectură şi artă din judeţul Bihor, Oradea, 1974, p. 44 sv.
7
Se v e r D u m i t r a ş c u, Ceramică românească descoperită tn Crişana, în
Crfsia, VIII, Oradea, 1978, p. 64. sv.
3
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au limpede un caracter de ipoteze de lucru ce vor putea fi întărite sau
abandonate numai prin cercetări şi mai ales prin atît de necesarele să
pături arheologice viitoare.
Cercetarea de suprafaţă de la Petrani ne-a prilejuit însa pentru
prima dată un contact arheologic cu dinamica comuni taţilor antice în
triunghiul Tinca-Dobreşti-Vaşcău, de pe valea Crişului Negru. DesC')peririle aduse în discuţie, deşi la începutul cercetării lor, îşi aşteaptă
noi confirmări şi mai ales noi cercetări de teren cit mai atente şi cît
mai amănunţite.
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O LOCUINTĂ -

BORDEI APARTININD CULTURII

STARCEVO-CRIŞ DIN AŞEZAREA DE LA
SUPLACU DE BARCĂU (J. BIHOR)
de

DOINA IGNAT

Cercetările

întreprinse în vara anului 1979 în aşezarea neolitică
apartinind culturii Starcevo-Cri~ (punctul „Lapi,ş") 1 au prilejuit descoperirea ur1ui număr de trei locuinţe - bordei, alături de materiale şi
complexe culturale aparţinînd altor epoci i storice.
Au fost cercetate astfel un număr de patru locuinţe - bordei (B 1
-1977; B 2, B 3 , B 4 - 1979).
Ne propunem în ,lucrarea de faţă prezentarea locuinţei nr. 4, deoarece este cea rmai reprezentativă şi conţine un material mai bogat.
Aşezarea este situată pe terasa înaltă a Barcăului, în stînga ş.oselei
Oradea - Şimleul Silvaniei, terenul fiind străbătut de numeroase sonde şi conducte.
În caseta II D ,(4,50 X 3,50 m), ampla-,ată la distanţa de 98 m de
coşul de evacuare a gazelor, ,(respectiv la 90 m de S 1 1977) spre panta
terasei, a fost descoperit, între 0,60 - 0,80 m, un strat de cultură conţinînd numai materiale arheologice aparţinînd culturii Starcevo-Criş.
La adîncimea de 0,80 m a fost descoperită groapa bordeiului nr. 4,
care ,cobora în lutul viu pînă la 1,15 m, avînd foruna rectangulară,
cu colţurile uşor rotunjite, cu dimensiuni:le de 2,80 X 2,10 m., orientat
N-S.
Inventarul locuinţei se cO!Illpune din ceramică, fragmente ale unei
vetre deranjate, care prezintă urme de făţuială, resturi menajere.
A. Uneltele litice lipsesc, fiind descoperite doar două aşchii mici
de obsidiană.
B. Ceramica descoperită în !bordeiul nr. 4 nu prezintă deosebiri faţă
de cea din nivelul de cultură din zona bordeiului, fiind unitară. Putem
sesiza doar o sensibilă diferenţiere în ce priveşte frecvenţa forunelor de
vase.
a. Factura. Ceramica de uz comun este lucrată din pastă, care conţine resturi vegetale tocate, dar şi nisip şi pietriş, avînd culoare că,rămi
zie (530/o), brună {22¼), gălbui-roşcată (130/o), cenuşie (60/o), şi neagră
1

1

D o i n a I g n a t, Aşezarea neolitică aparţinînd culturii Criş de la Suplacu
de Barcău, în Crisia, 1978, p. 9-25.
1
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(GO/o). Ceramica semlfină este lucrată din pastă mai îngrijită, amestecat Ci
cu nisip fin şi paiete de mică, avind culoare brună (440/o), cărămizie (230/o),
neagră (150/o), cenuşiu-roşcată (100/o)şi cemuşe (80/o).
Din stratul de cultură remarcăm: ceramică de uz comun de culoare
cărămizie (390/o), gălbui-roşcată (350/o), brună (210/o) şi cenuşie '(50/o), iar
cea semifină aYînd culoarea gălbui-cărămizie (460/o), cenuşie {350/o) şi
brună (290/o).
Arderea pastei este slabă, vasele prezentînd în spărtură un miez
negru sau brun.
b. Forme
1. Oalele sînt cele mai răspîndite fonne în inventarul bordeiului,
fiind lucrate din pastă comună, de culoare cărămizie, brună şi cenuşie,
avînd corpul bombat, buza uşor evazată, mai alungită sau mai scurtă,
uneori ornamentată cu alveole (pl. I, fig. 1-8)*.
2. Castroanele sau străchinile, formele cele mai răspînclite în stratul
de cultură, dar frecvente şi în bordei, lucrate din ambele categorii de
pastă, au fundul plat, sau uşor profilat, corpul bombat, cu buza dreaptă,
sau pereţii oblici şi gura largă (Pl. II, fig. 1, 3-9).
3. Cupe cu picior gol în interior, mai 'înalt (Pl. III, fig. 4, 6, 7) sau
mai scund (pl. III, fig. 1-3, 5, 6; Pl. IV fig. 1, 2) sînt lucrate nwnai din
pastă comună.

4. Vase mari de provizii, descoperite în exteriorul bordeiului lucrate
din pastă comună, de culoare cărămizie, cu pereţii groşi, buza evazată
(Pl. VI fig. 8) sau alveolată (Pl. IV, fig. 11).
5. Vase de dimensiuni mai mici, cu fund profilat.
Din intervalul bordeiului menţionăm de asemenea: vas mic lucrat
din pastă comună, cenuşie, cu amestec de pietriş şi nisip avînd fundul
plat, pereţii oblici, buza dreaptă, care păstrează în interior, începînd de
la buză pină spre mijloc urme de arsură neagră, ca o 1Jgură, despre care
presupunem că ar fi servit ca opaiţ (Pl. II, fig. 2), un vas miniatural
(Pl. V, fig. 8) şi o rotiţă de fus de formă discoidală, perforată pînă la
mijlocul grosimii pastei (Pl. VI, fig. 2)
c. Decorul este aplicat în special pe vasele lucrate din pastă comună~, constînd din:
incizii late ,(Pl. VI, fig. 9)
- incizii oblice (Pl. VI, fig. 5, 10)
- incizii în zig-zag (Pl. VI, fig. 3, 4)
- incizii în reţea (Pl. V, fig.7; Pl. VI, fig. 6)
- ciupituri răspîndite pe suprafaţa vasului (Pl. I, fig. 5; Pl. V, fig.
5), uneori dispuse în şiruri i(Pl. V, fig. 2); (Pl. V, fig. 9)
1

1

• Desenele au fost executate de colegii Gheorghe Gherman şi Zsak6 Zoltan,
le mulţumim şi pe această ca/le.
2 Din cele 52 fragmente ceramice lucrate din pastă semi-fină descoperite în
,
bordei, doar două :fu-agmente de culoare brună sînt ornamentate: unul cu impresiuni
în formă de fagure şi altul cu incizii late.

cărora
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apăsări cu degetul, împrăştiale (PI. VI, fig. 9) sau grupate cite
(Pl. V, fig. 4)
- impresiuni în formă de fagure (Pl. V, fig. 3, 6; Pl. VI, fig. 1)
- barbotină împrăştiiată, aplicată în special pe vase mal"i cu pereţii
groşi (Pl. V, fig. 10)
Ornamentele 'În relief se realizează prin:
- alveole pe buză 1(Pl. I, fig. 1-3; 6; Pl. IV, fig. 11)
- butoni singulari '(Pl. VI, fig. 4; 9) sau dispuşi cite doi (Pl. V, fig.
9; Pl. IV, fig. 11)
- brîuri simple (Pl. V, fig. 1) şi fragmente de ornamente în relief
(Pl. IV, fig. 7)
- butoni rotunzi, alveolaţi (Pl. IV, fig. 8; Pl. VI, fig. 7)
C. Plastica
în interiorul bordeiului a fost descoperită o piesă lucrată din pastă
comună, de culoare brună cu flecuri cenuşii, cu amestec de nisip şi
pleavă, reprezentînd un picior uman, sau mai degrabă de animal (fig. 1).
Modelat sumar, piciorul are forma tronconică, cu faba scurtă şi talpa
oblică pe care sînt incizate patru linii paralele (probabil ghiare). Partea superioară este rotunjită iar interiorul este perforat pînă spre mijlocul piesei, ceea ,ce ne îndeamnă să-i atribuim o utilizare practică, probabil cultică.
înălţimea: 8,5 om., diametrul 3, 7 cm.
două

Fig. 1.
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Materialul ceramic prezentat îşi găseşte analogii in numeroase aşe
culturii Starcevo-Criş.
Fragmentele ceramice aparţin'înd unor oale cu buza evazată, uneori
alveolată, cu corpul bombat, precum şi vasele de provizii sînt cunoscute
în toată aria de răspîndire a ace1.Stei culturi3.
Castronul sau strachina îşi găseşte analogii la Perieni, Beşenova,
Fughiu4, iar cupele cu picior -sînt frecvente la Perieni, Beşenova (Movila
Mare), Locuri.le Lungi. Fughiu 5 •
Decorul cuprinde motive cunoscute de asemenea în cultura StarcevoCriş. Astfel, inciziile oblice, 'În reţea sau zig-zag sint lîntilnite la Perieni,
Leţ, Moreşti, Bedehaza, Locurile Lungi6, iar ciupiturile cu unghia dispuse pe întreaga suprafaţă a vasului sau parţial, pe anumite porţiuni,
sînt cel mai comune motive ornamentale caracteristice pentru întreaga
arie de răspînidire a acestei culturi7. Impresiuni în formă de „fagure" se
întîlnesc la Ostrovu - Golu şi Fughiu 8 •
Ornamentele în relief sînt de asemenea frecvente. Butonii 'În relief.
singulari sau grupaţi cite doi, sînt comuni ceramicii de la Perieni, Cipău,
Leţ, Locurile Lungi, Fughiu 9 , butonii rotunzi alveolaţi, la Perieni şi
Beşenova 10 , iar alveolele pe buză la Gura Baciului, Căuniţa de sus, Locurile Lungi LŞi Fughiu 11 •
O problemă deosebită ridică piciorul uman sau animalier (fig. 1).
Pînă în prezent nu cunoaştem o piesă similară descoperită în aria culturii
Criş. Din aşezarea de la Kotocpart-Vattatanya 12 se cunoaşte un picior
zări aparţinînd

3
M. Petrescu - D î mb o viţa, Sondajul stratigrafic de la Perieni, în Materiale şi cercetări arheologice, vol. HI, 1957, Pl. V, ,fig. 5/1, 5; Nic o I a e V I as sa,
Cultura Criş în Transilvania, în Acta M.N., 1966, p. 20. G h. Laz ar o vi ci, Cultura Starcevo-Criş în Banat, în Acta M.N., 1969, p. 11; Idem, Cornea, Caiete Banatioa 5, Pl. XVII, fig. 11, 14 Căuniţa de Su1S; Pl. XXV, fig. 9, 12 Locurile Lungi:
D o i n a I g n a t, Aşezarea neolitică aparţinînd culturii Starcevo-Criş de la Fughin
(J. Bihor), PI. V, fig. 1; Pl. II, fig. 5; PI. VI, fig. 1, în Crisia, 1979.
4
M. Pe t rr e s cu - D î mb o viţa, op. cit., fig. 3/6, 8; G h. Laz a ro vi ci.
Cultura Criş în Banat, în Acta M.N., 1969, fig. 5/2; fig. 7/12; Doina Ignat,
op. cit., PI. VI, fig. 2-5.
5
M. Petrescu - D î mb o viţa, OIJ). cit., fig. 3/5; G h. Laz ar o,. i c i.
o~. cit., frg. 7/15, 17, 19; Idem, Cornea, Caiete Banatica 5, Pl. XXII, fig. 4. :i:
Doina Ignat, op. cit., PI. I, fig. 1; Pl. IV, fig. 3-5.
6
M. Petre5cu-Dîmboviţa, op. cit., fig. 5/5, 8; N. Vlassa, op. cit.,
fig. 5/1, 2; fig. 7/17; fig. 9, 12; G h. Laz ar o vi ci, op. cit., Pl. XXlil, fig. î-8.
7
N. V I a s s a, op. cit., p. 20.
8
G h. Laz ar o vi ci, Cultura Criş în Banat, în Acta M.N., 1969, fig. 4/32, 36:
D oi na I g na t, op. cit., PI. IX, fig. 5.
9
M. Petre 5 cu - D î mb o viţa, op. cit., fig. 4/1; fig. 5/3; N. V I as s a,
op. cit., fig. 6/10; G h. La za ro vi ci, Cornea, Caiete Banatica 5, PI. XXV, fig. 2.
D o i n a I g n a t, op. cit., Pl. VIII, fiig. 1-4, 6, 9.
10 M.
Petre5cu-Dîmboviţa,
op. cit., fig. 5/2; Gh. Lazarovici.
Cultura Criş în Banat, în Acta M.N., 1969, fig. 4/13.
11 N.
V I as sa, Sondajul de salvare de la Gura Baciului, în Acta M.N., 1968.
fi,g, 2/11, 12, 15; G h. Laz ar o vi ci, Cornea, Caiete Banatica 5, PI. XIX, fig. 9;
Pl. XXV, fig. 9, 12; Doina Ignat, op. cit., PI. II, fig. 4; PI. VIII, fig. 5.
12 Id a K u t zi an, A kăros kultura, Diss. Pan., seria II, nr. 23, 1944, Pl. XLIV,
fig. 6.
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uman cu talpa plată orizontală, rupt în partea superioară {de aceea nu
putem preciza dacă era o :piesă independentă sau constituia un picior
de vas). De asemenea, de ,la Beşenova 13 (Movila Mare) provine o piesă
în formă de picior, perforată, tot în stare fragmentară .
•
Anaiizînd materialul descoperit in locuinţa - bordei nr. 4, precum
în zona învecinată acesteia, ţinînd cont de faptul că el se prezintă
unitar cu descoperirile din celelalte bordeie (B 2 , B 3 ) putem încadra
aşezarea discutată de ,la Su.placu de Barcău în cultura Starcevo~Criş,
faza III B 14 • Inilocuirea treptată a resturilor vegetale din pastă cu nisip
şi pietriş, formele şi decorul, permit această atribuire cronologică. In acelaşi timp, absenţa ceramicii fine, a .picturii, atît de caracteristică în
această fază, a uneltelor din piatră sau os, li conferă un aspect de izolare
regională, în involuţie, mai timpurie decît aşezarea aprnpiată de la

şi

Zăuani1 5 •

Resturile menajere descoperite 'În bordei indică o faună tipică neoliticului vechi (Bos taurus L., Sus scrofa în faza domestică, Capra
cf. hircus L.,). Singurul element vînat îl reprezintă o tibie dreaptă de
căprior, Capreolus capreolus L. tăiată spre diafiză, cu marginea tăieturii
şlefuită, care probaJbil a servit ca miner unei unelte.) 16 •

UNE CHAUMit:RE APPARTENANT A LA CULTURE STARCEVO-CRIŞ
DE SUPLACU DE BARCAU
(Resume)

Ce travail p1'€sent le materiel decouvert dans la chaumiere nr. 4 et dans la
couche de culture de sa zone.
La chaumiere, orientee vers n.s., est creusee en argile, ayant la forme rectangulaire et les coiru, arrondis.
Par la facture de la paste, de la forme et du decor, la ceramique s'integre
dans la culture Starcevo-Criş, la fase III B.
A ete decouverte une piece a la forme d'un pied humain ou d'animal, perforee
a l'interieur (fig. 1).
Des outils littiques n'ont pas ete decouverts.
L'habitat de Suplacu de Barcău a un caractere secondaire, ayant l'aspect d'isolation regionale.

din

13
G h. Laz ar o vi ci, Cultura Criş în Banat, Acta
14 Idem, Gornea, Caiete Banatioo 5, p . .39.
15 Informaţie Eva Lako, care ne..,a pus la dispoziţie,
aşezarea de la Zăuani.
16

Determinările

mulţumim şi

paleontologice
cu a,cest prilej.

aparţin

M.N., 1969, fig. 10/11.

pentru studiu, materialul

colegului Tiberiu Jurcsak,
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UN DEPOZIT DE UNELTE MEDIEVALE DESCOPEIUT
LA ŞOIMI (J. BIHOR)
de
EMODI IOAN

In primăvara anului 1971 cu ocazia muncilor agricole, pe un teren
atunci nearat, chiar la baza estică a idealului Cri,stor, aflat la nord
de comuna Şoimi, a ieşit la iveală un mic depozit de unelte de fier. Piesele
scoase de lama plugului tras de tractor au fost risipite doar pe cîţiva
metri pătraţi, ·putînd fi adunate cu uşurinţă. Cu puţin înainte dteva
obiecte mai mari au fost însă luate de copii şi duse în sat, acestea nemaiputînd fi recupernte.
Din depozit fac parte patru seceri de diferite dimensiuni 1(fig. 1/2-4),
un cuţit pentru viţă de vie (fig. 3/5), două furci cu trei braţe (fig. 2/5-6),
o foarfecă de tuns oi (fig. 1/1), trei dălţi de tîmplărie (fig. 2/2-4) din
care una cu tăişul drept şi două cu tăişul concav, fragmente dintr-o
lamă de fierăstrău (fig. 2/1), patru vîrfuri de lance cu tub de înmănu
~are (fig. 3/1-4) şi două ibucăţi informe de fier.
Toate cele 16 piese componente ale depozitului au fost găsite i:ntr-o stare de degradare accentuată datorită coroziunii1.
Deoarece nici pe locul descoperirii şi nici în jur nu au fost observate urme materiale sau de construcţii, este foarte probabil că obiectele
au fost ascunse în graibă de proprietar, în faţa vreunui pericol iminent.
Descoperirea aparţine evului mediu dar încadrarea ei ·cronologică
întimpină greutăţi. Pe deoparte nu au apărut la noi articole sau ilucrări
de sinteză care să se ocupe 'în mod special cu uneltele din ·această epocă,
fiind publicate doar unele piese mai mult sau :mai puţin izolate, găsite
în diferite colţuri ale ţării şi datate uneori cu aproximaţie. Pe de altă
parte, majoritatea obiectelor descoperite la Şoimi sînt unelte de largă
utilitate şi răspîndire geografică, a căror formă a rămas aproape ne~
schimbată sute de ani sau chiar din antichitc1te p'înă c1proape de zilele
noastre.
pînă

1

Nemaiavînd un miez de fier coerent, încercarea de restaurare prin metoda
nu <-1 dat rezultate, obiectele începînd să se desfacă în aşchii.

electrolitieă
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Astfel este de pildă cazul uneltelor de ,tîmplărie, foarfecelui, cosorului,
cunoscute deja de dacF, romani3, celţi 4 şi desigur de alte populaţii vecine, ele fiind folosite în continuare'\ pînă în vremurile recente.
Cele patru vîrfuri de lance sînt fragmentare, nemaiprezentînd fonna
lor originală. Cităm lotuşi pentru comparaţie cîteva piese din diferite
perioade găsite la Porolisum, Bologa, Bîrlad, Epureni, Piatra Neamţi;.
Examinînd secerile publicate în diferite articole 7 , observăm că nici
acestea nu au suferit pe parcurs schimbări tipologice prea mari. Ele
prezintă totuşi posibilităţi mai reale de comparare, bazaţi fo primul rînd
pe studiul formei minerelor şi apoi al arcuirii lamei.
Avind în vedere analogiile amintite mai ales pentru seceri, încadrăm depozitul aproximativ în secolele XIII-XVI.
După cum am văzut depozitul are o compoziţie variată, fiind prezentate la un loc unelte folosite în agricultură, creşterea animalelor,
de tîmplărie şi arme. Acest lucru ne face să credem că cel care l-a
ascuns nu era un simplu idbag ci un ţăran liber sau un meşter fierar,
aflat în slujba unuia din nobUii stăpîni în acele părţi, lucrînd în condiţiile specifice economiei naturale inchise din epoca respectivă.
Dealtfel, zona respectivă a prezentat atunci o importantă concentrare a puterii feudalo-ecleziastice. Astfel pe dealul Boţocana se afla o
reşedinţă feudală şi o biserică consfruită în stil romanic (reconstruită
după năvălirea tătarilor). Pe valea Şoimului, la sud de Şoimi se afla o
cetate a cărui resturi sînt încă vizibile 8 • Chiar pe dealul Cristor, sub care
s-a găsit depozitul, se mai văd şi azi ruinele unei biserici întărite, bazilici
2
I. G 1 o d a r i u, E. J a !I' os 1 a vs c hi, Civilizaţia fierului la daci, ClujNapoca, 1979, fig. 18/18-23; 35/13---23; 46/1-4; 51; 72/1; R. Vulpe, Materiale, 7,
1961, p. 331, fig. 8/2.
3
G r. F 1 ore s cu şi col., Materiale, 4, 1957, p. 115. pl. 3/20.
4
I. Paulik, M. Novotna, B. Benadik, 2ivot a umenie dobi zeleznej
na Slovensku, Bratislava, 1962, p. 161, fig. O.
5
C s. Ba Ii n t, ArhErt, 1, 1975, p. 61. fig. 9; D. Te odor, SCIV, 21. lll70,
1, p. 115, fig. 7/1; V. S ip i ne i. SCIV, 21, 1970, 4, p. 601, fig. 18; I. Di e nes, A
honfoglal6 magyarok, Bp. 1972, p. 31, fig. 9.
6
E. C hi r i 1 ă, N. G ude a, Materiale, 10, 1973, p. 121, fig. 5/1: M. Mac r ca,
D. P ro t ase, M. Rusu, Materiale, 7, 1961, p. 368, fig. 9/16; C. V 1 ă desc u,
C. K o ni g, D. Pop a, Arme din muzeele din România, p. 18, fig. 12; G. C' o man, ArhMold, 6, 1969, p. 297, fig. 12/3; V. Spinei, op. cit., p. 613, fig. 1017;
SCIV, 5, 1954/1-2, p. 221, fig. 12/2; SCIV, 6, 1955, p. 275, fig. 1/9.
7 Istoria României, Buc., 2, 1962, p. 268, fig. 89; p. 881, fig. 264/1; I. F odor,
FoliaArch, 26/1975, p. 179, fig. 7/3; C s. B a 1 i n t, op. cit., fig. 9/ 1; G r. Flore s c u,
op. cit., pl. 3/18; I. Andriţoiu, L. M ă r g hi ta n, Muzeul arheologic din
Deva, Buc., 1972, fig. 31/1; J. K r dr na c, ArhMold, 1, 1961, p. 230, fig. 2/81;
I. Di e nes, op. cit., p. 28-30, fig. 9; p. 78. nr. 9; SCIV, 6, 1955, p. 177, fig. 8/2;
Lucrările de sinteză: H. Mii 11 e r, ActaArchHung, 27, 1975, 1 p. 59 şi A. K r a l ova ns z k y, M. Mezogazdascigi Mu.zeum Kozlemenyei, 1962, p. 116-127 nu ne-au
fost accesibile.
8
Sever Dumitra ş cu, Aşezări fortificate şi cetăţui dacice în partea de
vest a Munţilor Apuseni, în Crisia, 1972, p. 129; A. Avram, I. God ea, Monumente istorice din Ţara Crişurilor, Buc., 1975, p. 14, 16; Repertoriul monumentelor
din judeţul Bihor, Oradea, 1974, p. 66, nr. 355; p. 164, nr. 355; p. 168, nr. 388.
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cu elemente gotice!l. Rolul acestei concentrări de construcţii, expresii ale
puterii feudale este evident. Ele se aflau la intrarea în defileul Crişului
Negru, într-un punct strategic important controlînd accesul spre bazinul
Beiuşului şi zona minieră din vestul Munţilor Apuseni.
1n concluzie apreciem că depozitul a fost ascuns în secolul XIII,
probabil cu ocazia năvălirii tătarilor din 1241, sau mai tîrziu, fiind ascuns în împrejurări necunoscute nouă.
Concluziile forunulate mai sus, în special privind datarea depozitului
sînt provizorii. Publicarea ei am găsit-o totuşi utilă punînd astfel la
îndemîna cercetătorilor un material comparativ relativ numeros.

9

Informaţii

amabile N. Chidioşan căruia îi mulţumim şi aici.
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Dezvoltarea impetuoasă din ultimii ani a staţiunii balneo-clirnate~
rice 1 Mai şi frumoasele perspective de viitor, ne-a determinat să întocmim o sinteză evolutivă a băilor privind existenţa, cunoaşterea, folosirea şi transformările prin care au trecut de-a lungul vremurilor, precum şi integrarea lor organică în evenimentele istorice ale plaiurilor
bihorene.
Băile 1 Mai au fost un deosebit punct de atracţie din cele mai vechi
timpuri, atît datorită acţiunii lor terapeutice cît şi plasării într-un cadru geografic pitoresc. Din această cauză există destul de numeroase
documente, descrieri şi însemnări, datorate localnicilor sau călătorilor
străini care le-au vizitat dar care oferă doar date fragmentare asupra băilor şi nu un istoric complet.
1n cîteva cazuri, din Hpsă de alte informaţii am utilizat 'În lucrare
şi unele documente unice, prin vechime şi conţinut, care numesc băile
generic ale „Oradiei" fără a specifica exact despre care este vorba de
,,1 Mai" sau de „Felix" - deoarece demarcaţia dintre ele a fost imposibil de făcut, le-am folosit ca atare. Sintt situaţii cînd nu ci,tăm surse
de informaţii nici bibliografice şi nici documentare, deoarece am efectuat mai multe cercetări la faţa locului, am vorbit cu localnicii, am participat la măsurători şi foraje iar rezultatele le-am consemnat. Mulţu
mim şi pe această cale tuturor celor care ne-au sprijinit, prin oferirea
de date şi informaţii pe ,care nu le puteam primi şi utiliza decît prin
bunăvoinţa dumnealor.
Staţiunea balneo-climaterică 1 Mai este situată în nord-vestul cîmpiei piemontane a Miersigului - partea integrantă a Cîmpiei Crişurilor
- la zona de contact cu extremitatea vestică a dealurilor ce coboară
din munţii Pădurea Craiului. Staţiunea se gă,seşte la aproximativ 9 km
de municipiul Oradea, de care este legată printr-o şosea asfaltată, care
după ce străbate comuna Sînmartin se desprinde spre stînga şi călăuzeşte
călătorul cu şerpuiri larigi şi leneşe pînă la băHe 1 Mai. Zona limitrofă
este acoperită, în cea mai mare :parte, cu perdeaua protectoare a unor
păduri de stejar şi fag ce îmbracă pantele colineloP înconjurătoare, dind
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staţiunii

un aspect plăcut şi atrăgător. Dealurile care înconjoară staţiu
nea, la est dealul Şomleu, la sud, sud-est, dealurile Betfiei .şi Cordăului
iar spre nord culmile ce adăpostesc satul Rontău, conferă locului forma
unui amfiteatru. în împrejurimile staţiunii se găsesc satele Betfia, Haieu,
Rontău, Sînmartin, Cihei. Administrativ staţiunea aparţine comunei Sinmartin, localitate suburbană a municipiului Oradea'.
Zona cercetată este mărginită la nord de Crişul Repede, căruia ii
sînt tributare toate apele din apropiere. Staţiunea este străbătută de
pîrîul Peţa care izvoreşte în locul numit „Ochiul Ţiganului" şi care colectează apa rece a văii Ghighii şi cea a izvoarelor termale, datorită că
rora temperatura apei nu scade niciodată sub 5°C, fenomenele de iarnă
fiind absente. Sursele de apă termală din zona la care ne referim sînt
constituite din izvoare sublacustre, ce se înşiruie ca o salbă de-a lungul
pîrîului Peţa. Principalele izvoare şi foraje dintre care unele îşi păs
trează şi astăzi denumirile populare sint „Ochiul Mare" 2 , ,,Ochiul Pompei"3, ,,Ochiul Ţiganului"4, ,,Izvorul din trestii"5, ,,Frederic'', ,,Izvorul cu
Rana dalmatiana" 6 precum şi 2 foraje „Izbuc" 7 şi „40i13" 8 • Observaţiile
efectuate de-a lungul anilor au demonstrat că există o interacţiune strînsă
Bihor. Ghid turistic al judeţului, Ed. sport-turism, Bucureşti. 1979, p. 1Oi G r. P. Pop, Cîmpia Crişurilor. Crişul Repede. Tara
şi cndclopedică, Bucureşti, 1977, p. 9-11; Ghidul staţiu
nilor balneoclimaterice din Români!?, Ed. sport-turism, Bucureşti, 1978, p. 166-167.
1

109_;

I. _O. Berindei,
B_eiuşulut, Ed. ştiinţifică

Apare în mijlocul lacului cu acelaşi nume, printr-o pîlnie cu diametrul de
circa 12 m şi adîncime de 4-5 m. le;vorul s-a format după anul 1842 cînd „Izvorul
Nou" - apărut în 18J4 în urma unui cutremur - a ridicat captarea de beton,
mărindu-şi considerabil capacitatea de debitare. Apa izvorului cu temperatura de
32°C, foloseşte la alimentarea lacului unde se află rezervaţia de „Nymphea Lotus varietatea term,alis".
3
Este un izvor subla1eustru situat în apropierea confluenţei pîrîului Peţa cu
pîrîul Betfia. Lacul format are o arie circulară cu diametrul de 25 m şi o adîncime
în partea centrală de circa 3 m. Apa acestui izvor cu temperatura de 30°C este
pompată din lac pentru nevoile ştrandului cu valuri din staţiune. A fost captat în
anul 1928 (Aur e 1 T r ip o n, Monografia almanah a Crişanei. Judeţul Bihor, Oradea, 1936, p. 232).
4 Este situat pe malul drept al pîrîului Jurişte, la circa 200 m amonte de confluenţa cu pîrîul Betfia. Lacul format: pe acest izvor are diametrul de 20 m o
adîncime maximă de 2 m şi temperatura de 39°C.
5 Acest izvor constituie cea mai din amonte ivire de apă termală, fiind tot
un izvor sublacustru, dar fără importanţă practică.
6 Cele 2 i,zvoare apar pe malul sting al pîrîului Peţa în zona lacului ,.Ochiul
Mare" - dar au debite foarte reduse.
7 Forajul este situat în incinta băilor 1 Mai, în spatele pavilio_!lului ce_ntr~l
şi constituie singura sursă de alimentare cu apă potabilă şi termala a staţ1un11.
A fost executat în anii 1885-1886 de Zsigrnondy Bela (Bor o vs z k Y Sam u,
Bihar vcirmeaye es Nagyvcirad, (Comitatul Bihor şi Oradea) Budapesta, 1~01. P; ~6.
La terminarea forajuJui puţul nu a avut apă, albia mai tîrziu a în<'cput sa debiteze
ascensional. Ternperatura apei este de 41°C.
8 Forajul s-a executat de I.S.E.M. în anul 1965 în lun~a pîriu!ui Pc\a la .circa
3 OOO m aval de puţul Izbuc şi a atins adîncimea de. 410 m, avm~ un debit„ de
2 200 m.c./zi, 24,5 l/s apă cu temperatura de 20°C, presiunea coloanei de apă fund
2

considerabilă.
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între sursele de apă termală ale staţiunii 1 Mai şi Felix - ceea ce ar
denota existenţa unui izvor comun de alimentare!l.
Datorită importanţei terapeutice a apelor termale ,.şi a problemelor
pe care -le ridică din punct de vedere genetic, acestea au constituit obiectul a numeroase cercetări hidrochimice, radioizotopice şi hidrogeologice, în ultimii ani zona fiind investigată şi prin foraje de exploatare
- explorare. Evoluţia în Limp a debitelor principalelor surse din zonă
este una din problemele ce se ridica ln legătură cu staţiunea 1 Mai, ea
avînd importanţă economică imediată, mai ales în condiţiile actuale cînd
solicitările de debite suplimentare cresc prin extinderea staţiunii. Apele
termale din zonă se găsesc 'În calcarele cretacice şi sînt alimentate în
afară de izvoarele din zona carstică a Pădurii Craiului şi de precipitaţiile atmosferice. S-a constatat că debitul izvoarelor variază şi în funcţie de factorii meteo-climatici ploile provocînd o creştere a lor. în
general ele prezintă o bună constanţă în timp şi de aceea conferă un
plus de siguranţă pentru exploatarea lor :în viitor.
în ceea ce priveşte analiza compoziţiei chimice a apelor termale
primele date le deţinem din anul 1731 10 efectuate la nivelul tehnicii şi
a cunoştinţelor din vremea respectivă. Analizele ulterioare 11 au demonstrat caracterul chimic general al apelor termale ca fiind bicar1bonatate, sulfatate, calcice, sadice silicioase, oligometalice şi uşor radioactive.
9
Bor o vs z k y Sam u, op. cit., p. 26; In timpul erupţiei de apă termală clin
sonda 4012 amplasată în lunca pîrîului Hidişel s-a constatat că nivelul apei din
salba de lacuri şi puţul Izbuc din staţiunea 1 Mai a început să scadă treptat. După
oprirea erupţiei nivelul apei s-a ridicat - refacerea totală avînd loc abia după
3 luni.
10
Arhivele Statului Oradea (în continuare prescurtat AS.O.), Fond Episcopia
romano-catolică Oradea (în continuare prescurtat E.RC.O.) dosar 3799, fila 1-11.
Aici este lucrarea in manuscris a primului cercetător al băilor, medicul din Oradea. Francisc Gebb, intitulată „Gemina investigatio thermalum Episcopalium
Magno-Varadinensium". (Dubla investigaţie a băilor Episcopiei de Ora:dea). El redă
compoziţia minerală a apei astfel: 1. Vitriolum purum croco martis impraeqnatum.

2. Nitrum purisimum. 3. Nitrum pauca quantitate vitrioli et martis comixtum. 4.
Alumen purisimum. 5. Terra argillacea, seu bolus cum calce mixta. 6. Mixtura
omnium: nitrum, marx, alumen, vitriolum, parum de sulphure, terra argillacea seu
calus et calx.
11 St c ph an u s
Ha t h va n i, Thermae Varadienses, Viennae, Apud Rudol-

phum Graeffer, 1777, p. 63, 69, 163; medicul orădean Grosz Frederic în anul 184'2
face o analiză chimică a compoziţiei apei (AS.O., E.R.C.0., dosar 3801, fila 39-41)
în 1860 chimistul din Viena, Hauer Carol analizează apele termale (Dr. B o 1 eman
I s t v a n, Magyar gy6gyfilrdâk es cisvcinyvizek, (Băile terapeutice şi apele minerale maghiare) Budapesta, 1892, p. 1'19) în 18911 le analizează profesorul Bela Lengyel din Budapesta iar între anii 1922-1923 - profesorii de la Institutul de chimie
analitică din Cluj dr. Dick şi dr. Spacu (Au re 1 T r ip o n, op. cit., p. 232) în 1948
C. Costache de la Cluj (C o r ne 1 i a O 1 t e a n u - C o s m a, Biologia şi ecologia
plantei ,,Nymphaea lotus L. Var. Thermalis (D.C.) Tuzs de la băile 1 Mai - Oradea, în Ocrotirea naturii nr. 4, 1959, p. 79) în,cepînd din 195'1 aceste analize s-au

efectuat de diferite institute spedali<zate.
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Gradul de mineralizare al apelor nu depăşeşte în ,general 1 g/1, ceea
ce face ca din punct de vedere hidrochimic acestea să se încadreze în
categoria „apelor calde curate" (tiszta hevvizek) 12 • Analizele efectuate
de-a lungul anilor au demonstrat că nu au loc modificări notabile ale
chimismului, micile diferenţe provenind din tehnica analitică a laboratoarelor.
Staţiunea ,1 Mai oferă oaspeţilor prilejul să cunoască o bogată floră
acvatică, care păstrează o specie foarte rară „Nymphaea lotus varietatea termalis". F.loarea a fost găsită şi descrisă pentru prima oară de
către marele botanist P. Kitaibel 'În 1798 cu ocazia unei incursiuni botanice în jurul Oradiei1 3 • El a sesizat diferenţa acestei specii faţă de
nufărul alb (Nymphaea alba) comun în toată Europa. Cercetările ulterioare făcute asupra acestei plante, pe care localnicii o numesc „floare
de tău", ,,nufăr", ,,floare de lotus", au dus la concluzia că este un relict
din flora terţiară. Ea a supravieţuit ,glaciaţiunii din era cuaternară şi
s-a păstrat tocmai datorită menţinerii condiţiilor necesare ciclului ei vital - apa termală. Iubitoare de apă termală de cel puţin 20°C, de nă
mol sapropelic şi de turbă, ea trăieşte numai pe o porţiune mică a pîrîului Peţa şi a lacului termal, între „Ochiul Ţiganului" şi noul ştrand
„Venus". Floarea lotus a fost declarată „monument al naturii" în anul
1931, iar lacul şi pîriul Peţa ce o adăposteşte a devenit „rezervaţie ştiin
ţifică" din anul 1932, această floare rară fiind ocrotită de lege 14 •
Din punct de vedere climateric regiunea este încadrată în clim::i
continentală moderată, fiind situată la limita a două subprovincii climatice: clima de stepă şi clima de dealuri. Ca o caracteristică principală a
climei din această zonă este lipsa intervalelor de uscăciune şi secetă
excesivă în timpul verii şi a gerurilor intense şi persistente iarna, ca
urmare a pătrunderii destul de frecvent a aerului temperat maritim 15 .
Acest microclimat specific contribuie la crearea unor momente plăcute
celor ce vizitează staţiunea pentru cură.
Este greu de precizat de cînd există aceste băi, fie şi în formă primitivă, neamenajată, dar persistenţa apei calde este demonstrată de cercetările geologice şi hidrogeologice încă din vremuri străvechi influ12

Bihor. Ghid turistic ... -

-

p. 107-109; Dr.

Bolernan Istvan, op. cit.,

p. 18, 119.
13
W a 1 d st ei n P. A. et K i ta i b e I M. D. P., Descriptiones et icones
plantarum rariorum Hungariae, Viena, 1802, t. I., p. 13-15; După Kitaibel au urm:it
o serie de botanişti care au făcut descrieri morfologice, sistematice şi fenologice c:i
A. Flatt, V. Borbas, M. Staub, R. Raipaios, Ana şi M. Paucă iar J. Tuzson în mos
clarifică poziţia sistematică al acestei specii. Al. Borza şi Cornelia Olteanu-Cosma
(1959) sintetizează rezultatele acestor descrieri şi observaţii (An a Mar os s y,
Factorii antropici ce au modificat echilibrul ecologic al rezervaţiei naturale „PîrîtLl
Peţea", în Nymphaea, nr. IV, Oradea, 1976, p. 262).
u C o r n e 1 i a O 1 t ea n u - C o s m a, op. cit., p. 63.
1'' I. O.
Beri n d ei, G r. P. P op, Judeţul Bihor, Ed. Academiei R.S.R.,
Bucureşti, HJ72, p. 29-35.
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enţînd însaş1 denumirea localităţii Haieu 16 , în cadrul căreia funcţionează
băile. Prezenţa apei calde dair şi a izvoarelor reci cu apă bună de băut,
pămîntul fertil, pădurile seculare cu ,locuri de păşunat şi dealurile alcătuite din piatră bună pentru
viaţa omenească a fost prezentă

arderea varului ne face să credem că
pe aceste meleaguri din cele mai vechi
timpuri. Această supoziţie este susţinută de descoperirile arheologice din
zonă,
cînd în locul documenitelor scrise, vorbesc piatra, osul,
obiectele ·şi vasele care atestă trăirea oamenilor 'Încă din epoca neolitică
- cu locuinţe săpate în pămînt, cu unelte şlefuite - confecţionate din
piatră şi os, cu vase de lut ars vopsite şi gravate. Astfel Ia băile 1 Mai,
în apropierea ştrandului cu valuri, pe malul stîng al pîrîului Peţa au
fost descoperite cîteva fragmente ceramice neolitice şi amulete de piatră17, de asemenea aşezări din aceeaşi perioadă s-au descoperit în Haieu
reprezentate de vetre de bordei căptuşite cu pietre de rîu şi ceramică 18 •
Oamenii neoliticului e posibil să se fi aşezat aici datorită condiţiilor prielnice şi apelor care nu îngheţau niciodată şi puteau fi folosite în toate
anotimpurile, în intreprinderile economiei casnice.
Lipsa cercetărilor sistematice ne împiedică să urmărim existenţa
aşezărilor omeneşti in epocile următoare, dc1r făcînd legătura cu descoperirile situate în jurul băilor putem afirn1c1 că viaţa c1 continuc1t neîntreruptă în epoca bronzului, fierului iar prezenţa civilizaţiei dacice este
dovedită în regiune în perioadele preromană, romană şi postromană 19 •
După transformarea Daciei în provincie imperială urmele vieţii romane devin destul de numeroase - astfel în hotarul satului Haieu şi
pe teritoriul băilor s-au descoperit mai multe monede romane - astfel o monedă imperială de argint (Faustina junior) dinmi imperiali (Ha16
In actele din evul mediu, pîrîul Peţa apare sub numele de Hevj6 - care
în maghiara veche înseamnă „apă caldă". Pe malul stîng al rîuleţului se găsea un
sat care-i purta numele (Hewyo) - nume care persistă în actuala denumire a
satului cu mici modificări sub forma de Haicu (evoluţia a fost următoarea - Heu·yo, Hevio, Heno, Heyo, Henio, Hayo, Haio, Hajo, Haieu) dar denumirea iniţială ;i
pîrîului a fost cu totul dată uitării (Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor
din Transilvania, voi. I., Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, p. 281; B un y i ta y
Vin c z e, A Varadi puspokseg tortenete, alapitcisat6l a jelenkorig (Istoria episcopiei orădene de la întemeiere pînă în epoca conternJporană) voi. III, Oradea, 1884,
p. 413; Bor o vs z k y Sam u, op. cit., p. 88; Ştefan Pascu, Voievodatul
Transilvaniei, voi. II, Ed. Dacia - Cluj-Napoca, 1979, p. 481.
17
Repertoriul monumentelor din judeţul Bihor, Muzeul Ţării Crişurilo,r, Oradea, 1974, p. 10.
18
Ibidem, p. 68; Aşezările neolitice s-au găsit în grădina doctorului Barbonţn
din Haieu şi în apropierea sediului C.A.P. - situat în lunca pîrîului Peţa. Pe malul
Feţei, prof. Titus Roşu a colectat material ceramic de factură neolitică păstrate în
colecţia liceului „Emanuil Gojdu" din Oradea (D oi na I g na t, Repertoriul descoperirilor neolitice din Bihor, în Crisia, llil, Oradea, 1973, p. 10).
19 N i c o 1 a e
C h i d i o ş a n, Aşezarea dacică de la Tăşad, în Crişana, Oradea, 16 septembrie 1971; Nic o 1 a e C h i d i o ş a n, Iv an Or de n t Ii c h, Un
nou tezaur dacic de argint descoperit la Oradea, în Crisia, ,HI, Oradea, 1973,
p. 97-105.
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drian) şi altele precum şi obiecte de factură romană 20 • După unii autori
se pare că încă la începutul sec. al XIX-lea, existau la băi două pietre
de mormînt cu inscripţie romană, care însă n-au fost apreciate la justa
lor valoare şi s-au înglobat în com;trucţiile ridicate ulterior (aleea acoperită şi băile Elisabeta)2 1 •
Pe baza acestor descoperiri ne putem situa pe poziţia acelor istorici
care susţin că romanii, meşteri iscusiţi şi vestiţi în construirea băilor
publice, au cunoscut şi folosit băile orădene 22 •
Chiar dacă documentele scrise au suferit vicisitudinile vremurilor
şi nu au putut ajunge pînă la noi decît fragmentar, urmele materiale
descoperite constituie dovezi grăitoare nu numai ale continuităţii ci şi
a unei intense locuiri a acestei zone începînd din comuna primitivă.
Băile 1 Mai au fost cunoscute de-a lungul vremurilor sub diferite
denumiri astfel băile „Sf. Ladislau" ( Balneum divi Ladislai, Szent Laszlo
fi.irdeje) nume acordat fie datorită faptului că Sf. Ladislau s-ar fi scăldat
aici, fie că la biserica şi mormîntul său din cetate ar fi venit împăratul
Sigismund care ar tfi dorit să ie înzestreze cu mărinimie 23 •
Deoarece în decursul întregului ev mediu şi pînă în 1948 băile au
fost proprietatea Episcopiei romano-catolice de Oradea s-au numit „Băile
Episcopeşti" (termae Episcopales, Puspăk furd6f 4 • Mai erau cunoscute
sub forma „băile de Ia Haieu" (termae Hajoienses, Haj6i ftirdo) deoarece se aflau în teritoriul acestei localităţi. In termeni populari se numeau simplu băi sau chiar mină (banya) dar şi „baia cea bună" (1 Mai)
în comparaţie cu „baia cea rea" (Felix) 25 • Aceste denumiri provin de
la faptul că apele de la 1 Mai - fiind mai temperate - puteau fi folosite aşa cum izvoreau, pe cînd cele de la Felix - cu o temperatură mai
ridicată trebuiau răcite.
20

D o i n a I g n a t. op. cit., p. 10; Bucur Mitre a, Decouvertes recentes
et plus anciennes de monnaies antique en Roumanie, in Dacia, nr. 3, Xl/1967,
p. 387; Sever D u m i t r a ş cu, Cetăţi dacice în Crişana, Ed. A~ademiei R.S.R.,
Bucureşti 1'973, p. 129.
21 Regeszeti Kăzlemenyek,

sztig, Utirajzok
p. 143; I o an

(Ţara

Oradea, 1875, p. 118; Nagy Sando r, BiharGr•
Bihorului, Note de călătorie) ed. a II-a, vol. I, Oradea, 1884,

Tămaş, Staţiunile balneo-climaterice şi izvoarele termale şi
Crişana (manuscris) A.S.O„ Colecţia de documente, dosar

rale din regiunea

minenr. 53,

fila 81.
22 May e r
Anta 1, A nagyvtiradi hevvizek tărteneti, termeszetrajzi, termeszet, vegy es gy6gytani tekintetben (Apele termale orădene din punct de vedere

istoric, al ştiinţelor naturale, chimiei şi terapiei) Oradea, 1861, p. 4; La k os
L a j os, Nagyvarad multja es jeLenjebol (Din trecutul şi prezentul Orăzii) Oradea,
1904, p. 26; Aurel Tripon, op. cit., p. 22)1; C. C. Giurescu, Istoria românilor, vol. I, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975, p. 108.
2a Bun y i ta y
Vi n c z e, op. cit., vol. Ul, p. 145 - nota 2 - în care citează
lucrarea din 1541 a lui V erhe r u s Geo r g i u s „De admirandis Hungariae

aquis".
21

Ibidem, p. 413.
Titus Ro ş u, Băile Oradiei: Felix şi 1 Mai, în Crişana, 20 aprilie 1974,
p. 2; AS.O., Fond Episcopia greco-catolică Oradea, problema nr. 4.
25
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Arheologia a dovedit cu mărturii incontestabile ,existenţa aşezan
lor umane în zona băilor, dar primele documente care au rezistat vremurilor, o consemnează în anul 1249 cînd regele Bela al IV-lea donează
localitatea Hai eu judelui ţării Paul Geregye 26 • In 137 4, prin hotărî rea
lui Ladislau al IV-lea localitatea devine proprietatea Episcopiei rom. cat.
de Oradea datorită prejudiciilor pe care le-au adus fiii lui P,rnl, episcopieF7.
După această dală deţinem referiri documentare deslul de frecvente
privind viaţa social-economică dezvoltarea băilor, efectele ei terapeutice
etc. Acest loc era cunoscut, datorită efectelor tămăduitoare ale apei de
oamenii care voiau să-şi refacă sănătatea veniţi din împrejurimi dar
şi de la distanţe mari.
In anul 1405 papa Inocenţiu al VII-lea dădea, într-un net specific
vremii, iertare de păcate pelerinilor care mergeau s{1 se închine la capela din băile Oradiei2 8 • Din actul citat se poate deduce că apele termale erau cunoscute în Europa, ceea ce presupune că emu folosite din
vremuri mult mai vechi decît începutul sec. al XV-lec1. E posibil ca pelerinii care ajungeau pe aceste meleaguri erau atraşi nu numai de considerente religioase ci 'Şi de puterea vindecătoare a apelor ci1lde.
!anus Pannonius în anul 1465 uduce osana:e izvorului tămăduitor
de l-a 1 Mai - preamărindu-l în poezia sa „Rămas bun de la Oradea".
Faptul că Pannonius închină aceste versuri cuprinzătoare băilor orădene
este edificator cu privire la efectul lor terapeutic dar ne indică şi unele
date privind compoziţia lor chimică şi faptul că la jumătatea sec. al
XV-lea aceste ape erau folosite pentru tratarea bolilor de ochi2 9 • Marele umanist Nicolaus Olahus, care şi-a desfăşurat activitatea şi prin
aceste părţi, ne-a lăsat informaţii despre apele termale în lucrarea istorico-etnografică „Hungaria, sive de originibus gentis, regionis situ, divisione, habitu atque apportunitatibus", (1536) în capitolul XVIII, referitor la Transilvania, unde aminteşte băile enumerîndu-le printre cele
26

Bun y i ta y Vin c z e, A vtiradi Tctiptalan legregibb statutumai (Cele mai
vechi statute ale capitlului orădean), Oradea, 1886, p. 34, nota 2; Bor o vs z k y
Sam u, op. cit., p. 88; Nagy Mart o n, Biharvtirmegye kozponti jârciscinak ismertetese, 44 kăzseg tortenelmenek cittekintesevel (Prezentarea plăşii centrale a
comitatului Bihor, cu consideraţii asupra istoricului celor 44 de localităţi) Gyoma,
1910, p. 13; J a k 6 Z s i g m o n d, Bihar megye a torolc pusztilâs elott, (Comita tul
Bihor înainte de pustiirea turcească) Buda1pesta, 1940, p. 255.
27
J a k 6 Z s i g m o n d, op. cit., p. 255-256.
28 A u r e l
T r ip o n, op. cit., p. 23 1; T i t u s R o ş u, op. cit., în Crişana,
4 mai 1974, p. 3.
29 H u s z t i J 6 z s e f,
Latin Chrestomathia, (Crestomaţia latină), Budapesta
1940, p. 294; Petre Dej eu, Instituţiunile culturale din municipiul Oradea şi
judeţul Bihor, Oradea, 1937, p. 100-101. ,,Rămîneţi deci cu bine voi izvoare calde,
Care ne fac să simţim aromele de sulf, Amestecate cu alaun în undele clare, Sănă
toase pentru lumina ochilor, Şi care nu jenează nă,rile cu mirosul lor".
1

35 - Crisia -

1980
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mai bune ape terapeutice în îngrijirea diferitelor boli, alături de cele
de la Buda, Trencin şi eele din Slovacia30 •
în .sec. XV-XVI oraşul Oradea a devenit un important centru meş
teşugăresc comercial dar şi cultural, legăturHe sale cu străinătatea extinzîndu-se considerabil. A.şa se explică faptul că începînd cu această perioadă informa\iile despre băi devin mai abundente şi mai cuprinzătoare
aceste locuri fiind vizitate tot mai des de călători străini aflaţi aici cu
diverse interese. Astfel, italianul Antonio Possevino 31 care a fost în Transilvania în anul 1583 pentru medierea unor probleme politice şi religioase în •cartea sa „Transilvania" pe Hngă bogate date geografice, demografice, administrative ne oferă şi informaţii privind situaţia sanitară
a regiunii. Afirmă că :în Transilvania datorită climei mulţi oameni suferă de dive1·se boli cum ar fi „durerile colice" şi paralizia „dar, mulţi
se vindecă de la sine, fie cu leacuri sau cu băi deosebit de bune de care
sînt foarte multe şi la Oradea". El consideră că „s-ar vindeca şi mai
mulţi dacă s-ar duce acolo după curăţenie şi ar putea rămîne acolo cu
înlesnirile trebuitoare" 32 • Din aceste afirmaţii reiese de asemenea puterea vindecătoare a apelor de care ne ocupăm.
Un alt izvor preţios privind băile, este scrisoarea iezuitului italian
G. P. Campani 33 către generalul iezuiţilor Claudio Aquaviva, din 31 martie 1584 în vremea cînd Oradea a fost 1bîntuită de o puternică epidemie
de ciumă, iar „o mare mulţime de oameni bolnavi vin la băile orădene,
desigur vestite la o depărtare de o jumătate de milă, unde săracii sînt
îngrijiţi fără plată ... " 34 • Se poate spune că era o mare afluenţă de bolnavi la băi ceea ce nu s-a putut impune deodată, ci în cursul sutelor
de ani de tratament şi vindecări. în cumplitele zile ale epidemiei de
ciumă aceştia aşteptau vindecarea de la apele calde tămăduitoare.
Preotul iezuit Ştefan Szant6 35 zis şi Arator, sosit la Oradea în anul
1583, cu misiunea de reaşezare a bisericii catolice, atestă şi el existenţa
băilor într-un pasaj scris în ,anul 1587 după puternica epidemie de ciumă
care a făcut ravagii în rîndul populaţiei. Sînt interesante relaţiile pe
care ni le dă privind măsurile luate de el pentru a înjgheba nişte gospodării menite a asigura lupta contra foametei. El scria că „a obţinut
30
I. S. F i r u, C o r n e I i u A l b u, Umanistul Nicolaus Olahus (Nicolaie
Românul) (1493"---1568), Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 133.
31
Călători străini despre ţările române, vol. II, Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1970,
p. 527-532.

32

Ibidem, p. 540-541.
Călători străini ... vol. III, Ed. ştiniţifică, Bucureşti, 1971, p. 7~77. G. P.
Campani călătoreşte de două ori în Transilvania (1585-1586). La Oradea a avut
33

misiunea de a întemeia un colegiu iezuit - fără succes însă. Meritul lui pentru
istoriografia noastră este că a notat o serie de observaţii şi informaţii care ne oferă
un material preţios pentru surprinderea unor aspecte mai puţin cunoscute ale condiţiilor din Transilvania.
" Ibidem, p. 86. La nota 2 se identifică greşit „Thermas Varadinensis" cu Episcopia Bihorului.
35
Cdlători străini ... vol. IJI, p. 114.
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de la regele Ştefan Bathory moşiile lui Ni colae Telegdi de la Izvoarele
calde (Thermae) ... Uin cît a dobîndit s-ar putea clădi chilii şi întreţine 20-25 de părinţi, dacă sînt harnici şi ştiu să ,gospodărească bunurile"36.
Profesorul de astronomie de la universitatea din Bologna, geograful şi cartograful Giovanni Antonio Magni3î în lucrarea sa din 1598
,,Geografia cioe descripttione universalle della terra partita" (Geografia sau descrierea universală a pămîntului) dă o descriere bogată a ţă
rilor române. El scrie că „în Transilvania se află izvoare termale felurite, cele de la Geoagiau (Iogiesi) şi de la Oradea, acestea calde, celelalte reci". Ca un bun cunoscător al apelor transilvănene aminteşte în
continuare de existenţa „izvoarelor de aipă minerale (,,acetose"J care
parcă au gust de vin" şi de cele care la puţin timp după ce ţîşnesc se
împietresc" 38 . Prin această menţiune băile orădene sînt popularizate într-o lucrare ştiinţifică de circulaţie mondială.
Băile cu puterea lor vindecătoare sînt amintite şi de pastorul IConrad Jacob Hiltebrandt39 care a călătorit în Transilvania între anii 16561658 ţinînd un jurnal pe care l-a dezvoltat mai tîrziu în lucrarea „Intreita solie suedeză în Transilvania, Ucraina şi la Constantinopol". După
ce descrie cetatea şi oraşul Oradea notează „nu departe de oraşul Oradea, cale de vreo milă se află o baie caldă şi tămăduitoare" 40 •
Datorită renumelui de care se bucurau, băile sînt reparate clin -însărcinarea lui Gheorghe Rakoczi 1n 165 8 cind se construieşte ,separat şi
o casă a băilor domniei 41 , fapt ce constituie incă o dovadă a interesului
manifestat faţă de apele termale de aici, care pe lingă vindecarea miraculoasă a unui mare număr de boli aduceau şi însemnate beneficii.
Bihorul a fost lovit în decursul anilor de repetate expediţii devastatoare ale oştirilor turco-tătare cu intenţia de a cuceri oraşul Oradea.
Astfel în anul 1658 cu ocazia unei expediţii de ac-est gen, armatele turco-tătare asediază Oradea evenimentele sînt descrise amănunţit de
cronicarul bihorean Ioan Szalardi în a sa „Cronică de jale" (Siralmas
1

1

36

Ibidem, p. 148.

37

Călători străini ... ,

38

Ibidem, p. 583.

vol. IV. Ed.

ştiinţifică, Bucureşti,

1972, p. 578~579.

39
Călători străini ... , vol. V, Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 540-541. Pastorul C. I. Hiltebrandt, doctor în drept, arvocat şi sindic îl va însoţi pe H. C. Sternbach asesor judiciar la tribunalul suedez din Stettin în misiunea sa încredinţată de
regele Suediei, Carol al X-lea Gustav, în Transilvania spre a oferi coroana Poloniei
principelui Transilvaniei, Gheorghe Rak6czy al II-lea. In cursul călătoriilor care au
ţinut doi ani a cunoscut o mare parte din pămîntul românesc, străbătînd de patru
ori Transilvania.
40 Ibidem, p. 545.
41
B o ro vs z k y Sa m u, op. cit., p. 540.
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Kr6nika) 42 • Cronicarul consemnează că năvălitorii au ajuns pină in zona
băilor unde „sultanii şi mîrzele (murzak) s-au scăldat în splendidele băi
,.Sf. Ladislau" - însăşi hanul Mehmet Ghyra s-a scăldat în baia săraci
lor 0i în amintirea acestui fapt a poruncit ca băile să nu fie arse; astfel au rămas întregi toate clădirile pînă şi clopotniţa pentru sănătatea
m:.irelui han ... ". Dar clădirile solide ale băilor, care au fost ridicate în
ultimii doi ani de provizorul Gheorghe Notecsi - -~i anume un prînzitor frumos clădit în mod special pentru principe, case în stare bună
care ofereau întreg confortul pentru odihnă vizitatorilor precum şi casa
şi bucătăria proprie toate au fost făcute praf, rărnînînd doar zidurile
de piatră 43 • Se pare că o parte a băilor au fost cruţate deoarece spăla
rea la mahomedani făcea parte din procesul de cult4 4 •
Abia peste doi ani, in 1660, băile au din nou de suferit distrugeri,
cu ocazia ocupării Orăzii de către turci cînd după supunerea oraşului
,,întreaga oaste islamică s-a împrăştiat în cete în ţinuturile încă nesupuse din jurul Oradiei, pentru a le prăda şi pustii ... " 45 • Băile fiind atît
de aproape de oraşul jefuit, considerăm că turcii au ajuns fără nici o
greutate şi în zona cu ape termale care nici nu apucase să se refacă în
urma expediţiei anterioare.
Stăpînirea turcească asupra Bihorului, ţine pînă în anul 1692, cînd
aceştia sînt 'infrînţi de austrieci şi părăsesc aceste teritorii. Religia catolică interzisă începînd din anul 1557, de către principii protestanţi îşi
reintră în drepturi, redobîndind aproape toate proprietăţile deţinute anterior. O consemnare demnă de luat în seamă care denotă importanţa
ce se acorda băilor, atît ca mijloc de tratament dar şi de venituri, este
cea referitoare la acţiunea de reconstruire a „acestui 'loc atrăgător şi
util de tratament" întreprinsă în vara anului 1692 de episcopul Benkovich46.
Perioada de relativă linişte, stabilitate economică şi politică instaurată în Bihor după anul 1711 se reflectă concludent şi în preocupările
42
L i v i u B o r c e a. Cronica de jale a lui Ioan Szalcirdi (rezumatul tezei de
doctorat) Cluj-Napoca 1979; Idem, Contribuţie la biografia cronicarului bihorean
Ioan Szalârdi (cca. 1617-1666) în Crisia nr. III, Oradea, 1973, p. 183-197. Ioan Szalardi a fost „secretarul particular" al principelui Gheorghe Rakoczi I., iar după
moartea acestuia, notar al locului de adeverire din Oradea. In a sa „Cronică de jale"
tratează istoria Transilvaniei după dezastrul de la Mohacs (1526) pînă la înc-cputul
domniei lui Mihai Apafi (1662). Lu~rarea are opt cărţi de istorie, iar ultima, a noua,
cuprinde două predici. Istoria anilor 1658-1659 este tratată în cartea a şasea.
43
Nagy Sando r, op. cit., p. 143-144; Bunyitay Vincze, op. cit., voi. III,
p. 145.
44 May e r A n ta I, op. cit., p. 8.
45
Călători străini ... , voi. VI, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976,
p. 313, 525. Informaţiile ni le oferă marele călător turc Evlia Celebi în cartea sa
,.Seyahatname" (Carte de călătorii). In anii 1660-1661 a participat la campaniile
conduse de vizirul K6se Ali - paşa, pentru supunerea Oradiei - pină la instalarea
lui Mihail Apafi ca principe al Transilvaniei (sept. 1661).
46 B u n y i ta y Vi n c z e, M a 1 n a s i O d o n, A vciradi pilspokok a szcimilzetes s az ujraalapitcis korciban (1566--1780) (Episcopii de Oradea în perioada exilului şi a reinstaurării) voi. IV., Debreţin, 1935, p. 179.
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oamenilor care vor putea să acorde mai multă importanţă -,i dezvoltării
bailor.
Primul cercetător al băilor ale cărui observaţii sînt demne de luat
în seamă a fost Francisc Gebb, medic în Oradea care 'În anul 1731, din
curiozitate ştiinţifică a făcut analiza apelor din punct de vedere al conţinutului lor în minerale şi sare precum şi a efectului vindecător al
acestora asupra unor boli ca rîia, rănile, paralizia, diverse dureri cronice, podagra, scorbutul etc. 4î.
O descriere amănunţită a băilor o deţinem dintr-un document din
anul 1733 unde sînt amintite existenţa a patru băi 46 • Băile de calitatea
întîi pentru oameni de condiţie mai aleasă sînt construite din cără
midă, în apropierea lor găsindu-se şase camere spaţioase cu ferestre
mici, prevăzute cu sobe, mese şi scaune. Lîngă ele sînt băile de calitatea a doua, pentru plebei, totuşi destul de bine oridonate, avînd 'în cele
două părţi patru camere la fel înzestrate cu toate cele necesare. Acoperişul şi grinzile de susţinere a acestor băi, din cauza aburilor continui
care se ridică vor trebui reparate în întregime pentru ca să se înlăture
pericolul de accidentare a oamenilor. Pe liîngă aceste băi se mai găsesc
încă două în locuri învecinate, dar lipsite de orice fel de clădiri, în afară
de un gard de lemn care le înconjoară din patru părţi. Acestea sînt în
aer liber şi nu oferă nici un alt confort, de aceea se pot folosi numai
vara cînd e timpul senin. In afara celor patru bazine în aria băilor -se
mai găsesc două magazii pentru vin, o casă de lemn părăginită, un grajd
şi o casă din zid locuită de arendaşul băilor Stefan Navay.
Este primul act care consemnează faptul că băile erau la acea dală
arendate de către proprietarul lor. - Episcopia rom. cat. de Oradea fără
a preciza însă suma arenzii şi termenul pe care s-a încheiat contractul.
Ulterior acest sistem devine foarte uzitat, documentele reflectînd amă
nunţit întregul procedeu. Astfel în anul 1741 băile Haieu vor fi arendate pentru o perioadă de trei ani lui Gaspar Hucherdorff contra sumei
de 1 200 fl 49 •
Prevederi contractuale stricte se vor încheia în 17·55 cu arendaşul
Andrei Draga contra sumei de 1 250 fl. anual, care îi cereau să întreţină
bine băile, camerele şi toate edificiile existente, iar oaspeţii care frecventează băile să fie bine primiţi, să li se creeze condiţii corespunză
toare, să nu fie supra taxaţi iar sumele primite să se consemneze ,într-un
registru. Episcopului i se rezerva o încăpere separată, iar domnii şi oficialii erau scutiţi de •taxe. Dacă arend~ul nu va -întreţine construcţiile
din băi şi va cauza pagulbe - era obligat să -le achite stăpinului 50 •
1

47

48
48

50

AS.O., E.R.C.O., dosar nr. 3799, fila l-'11.
A.S.O., fond Domeniul Episcopesc român unit
A.S.O., E.R.C.O., dosar nr. 3298, fila 1.
Ibidem, fila 2.
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Suma ridicată care se percepea în contul arenzii demonstrează faptul că băile reprezentau o sursă de ciştig constantă pentru stăpînul băi
lor dar şi pentru arendaş, deoarece în caz contrar nu-i era rentabil să
plătească preţurile fixate ·şi să respecte prevederile contractuale care
pe parcursul anilor se vor îngreuna şi vor degreva Episcopia de orice
răspu·1dere, greutatea întreţinerii, aprovizionării şi reparării băilor revenind exclusiv arendaşilor.
în anul 1763 consiliul locotenenţial cere printr-un intimat, informaţii referitoare la apele termale existente în comitalul Bihor. Ca urmare medicul şef al comitatului Francisc Szivers şi farmacistul Ioan
Sztacha, primesc însărcinarea să cerceteze locurile respective şi să stabilească compoziţia apelor, luînd totodată măsurile necesare pentru utilizarea lor. Ei vor întocmi un referat în care menţionează existenţa celor patru bazine de la băile 1 Mai şi faptul că la această dată unele din
ele erau dotate cu paravane de scîndură care despărţeau băile femeilor
de bărbaţi. Dintre bolile tratate cu succes amintesc artrita, reumatismul,
bolile nervoase şi cele de rinichi 51 •
O .lucrare de mai mari proporţii care se ocupă cu băile orădene, (de
la 1 Mai şi Felix) bine documentată şi scrisă la un 1înalt nivel ştiinţific
pentru epoca sa, este cartea profesorului Stephanus Hathvani - ,,Thermae Varadienses" publicată în anul 1777 52 • Scopul cărţii era de a pune
în evidenţă însuşirile medicale ale izvoarelor şi „sarea medicinală" care
constituie, după părerea lui, puterea medicală „vis medicalis" a acestor
ape. Ca observator direct a realităţilor concrete, Hathvani descrie cele
4 băi existente împrejmuite cu garduri de lemn. Primul dintre acestea
este aşezat spre sud fiind destinat pentru folosul nobililor şi a oaspeţi
lor iluştri. Lingă aceste băi se găsesc camere pentru primirea oaspeţilor
de unde sub acelaşi acoperi,ş se poate coborî în bazin. Marginile bazinului sînt împrejmuite cu gard de lemn, iar pereţii şi fundul sînt căptuşiţi
eu scînduri. Acest bazin este lung de 23,5 picioare şi lat de 13,5 picioare53. Apa din bazin este foarte limpede şi curată, iar izvorul care-l
alimentează atît de bogat incit după eliminarea apei acesta se umple din
nou după un sfert de ceas. Apa murdară din bazin poate fi evacuată
printr-o portiţă de arnmă aşezată în partea interioară şi fundul bazinului poate fi astfel curăţat şi măturat. Căldura apei este atît de ridicată incit cei mai slabi sau cei nemîncaţi cînd coboară în apă ameţesc.
Casa băilor nu e prea înaltă şi este construită din piatră iar acoperişul
e făcut din şindrilă. Baia plebeilor (plebeiomm balneum) se află sub
51

Idem, dosar nr. 3799, fila, 3---8.
St e ph anus H •a t h va ni, op. cit., prefaţa şi 205 pagini. Autorul. profesor de filozofie şi matematică la Debreţin a fost oaspetele abatelui Ludovig Ehengcr administratorul băilor Felix în anul 1771. Pe baza· observaţiilor efectuate atunci
va elabora cartea sa.
53
1 picio-r = 0,316 m. după Nicolae Stoicesc u, Cum miisurau strămo
şii, Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 70.
52
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avînd lungimea de 28,5 picioare

băi

în aer liber se găseşte al treilea bazin „noroios~'
cîţiva paşi de primele bazine avînd lungimea de 13,5 picioare şi iăţimea de 26 picioare.
In sfîrşit al patrulea bazin spre nord la o distanţă de 15 paşi avînd
lungimea de 21 picioare şi lăţimea de 12 picioare poartă numele de
,,baia Sf. Ladislau". Această baie e acoperită numai cu acoperiş de trestie, sprijinit de 'Stîlpi de lemn, fără a fi închis de ·pereţi .aşa încît vîntul suflă liber. La marginea de răsărit se află o cameră mică din scînduri unde cei care vin să se îmbăieze pot să se dezbrace. Hathvani în
lucrarea sa arată „nu am putut să mă mir de ajuns că acest izvor este
întreţinut atît de neglijent, deoarece dintre toate izvoarele care ţîşnesc
în băi acesta nu numai că este cel mai temperat şi plăcut pentru cei
ce-l folosesc dar este cel mai bogat în sare medicinală. Oamenii de condiţie mai aleasă nu vin la aceste băi, ci le frecventează numai plebea
săracă infectată de răni sau de boli dezgustătoare. Cei care le folosesc
au simţit o uşurare a bolilor de care sufereau. Sînt fericiţi deci ncei
bolnavi care sînt opriti de a frecventa baia celor bogaţi şi sînt lăsaţi în
baia de sub acoperişul de trestie: aici dacă urmează sfaturile medicale
prescrise pot nădăjdui să ...şi recapete sănătatea". Marginile şi fundul
acestor băi sînt din scînduri. Adîncimea apei este în fiecare bazin de
aproximativ 4 picioare.
Hathvani obsearvă că cei mai mulţi vizitatori ai băilor le frecventează fără să fie sfătuiţi de medici şi folosesc apele doar pentru uz extern, cu toate că ele sînt folositoare şi pentru uz intern. Pentru susţine
rea afirmaţiei sale descrie un caz de vindecare al unui tînăr care suferea
de scorbut şi în urma tratamentului urmat s-a vindecat" 4 •
La un an după publicarea ·cărţii lui Hathvani (1778) băile se bucurau de o popularitate deosebită pentru „calităţile şi efectele lor bune
în diferite infirmităţi" încît deveniseră „atît de vestite că veneau oameni
săraci şi bogaţi cu diverse boli de la mari distanţe" cum menţionează
documentul - ,,din Transilvania şi din celelalte comitate, de la multe
mii de paşi " 55 •
Spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea se constată o sporire considerabilă a materialelor documentare care ne oferă date referitoare la starea
băilor 1 Mai. O conscriere a edificiilor domeniale din 1787 ne prezintă
casa băilor ca fiind construită din materiale rezistente şi acoperită cu
şindrilă. Au fost restaurate două camere şi i s-au mai adăugat două,
numărul lor total ridicîndu-se la 12. Mai erau şi două băi a căror structură internă era pardosită cu lemn avînd scări pentru coborît în bazin.
Edificiul a fost evaluat la 3 500 fl. în casa băilor mai erau patru camere
care ar fi trebuit reparate în întregime şi dotate. Următoarea baie „Sf. La-

(lutosum, sâros f erdo) aflat la

54
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dislau" avea 2 camere mici şi e evaluată la 830 fl., iar baia de sub cerul
liber, împrejmuită cu gard de scînduri valora 40 fl., ambele necesitînd
reparaţii 5 6 •

La 22 decembrie 1791, Băile 1 Mai au fost arendate lui Fuhramann
Antal pentru suma de 1 600 R fl. Printr-o hotărire a comitatului Bihor
se fixa o sumă drept taxă pentru cei ce frecventau băile, ce trebuia afişată la vedere. in contractul de arendare sînt prevăzute următoarele
clauze: 1. Arendaşul este obligat să curme orice manifestări de dezordine şi gălăgie şi să îndepărteze persoanele recalcitrante, iar în caz că
nu va reuşi singur, poate cere ajutorul juzilor locali, care vor primi dispoziţii riguroase în acest sens. Arendaşul trebuia să fie corect în perceperea taxei legale pentru camere, mîncare şi băutură; să nu înşele clienţii, să fie serviabil, deci să facă tot posibilul pentru ca oaspeţii să se
simtă cît mai bine. 2. Contractul de arendare mai prevedea ca primul
bazin să fie folosit numai de către nobili. Persoanele suferinde de boli
molipsitoare nu vor putea - sub nici o formă - să frecventeze aceste
băi. Dacă va fi necesar, se ,va schimba apa din bazin şi de două ori pe
zi, spă.lîndu-se bazinul pentru ca apa să fie mereu curată. 3. Arendaşul
urma să întreţină în perfectă ordine camerele şi mobilierul din ele, să
fie aranjate cu gust, curate şi în bunăstare. 4. Clădirile trebuiau ibine
întreţinute şi micile reparaţii ce se vor ivi, să fie efectuate de către
arendaş. 5. Puieţii de pomi sădiţi trebuiau îngrijiţi, tunşi şi înmulţiţi.
în aşa fel ca băile să rfie înconjurate de o grădină cu pomi. 6. Ca şi pînă
acum, angajaţii Episcopiei vor beneficia de dreptul de a folosi camerele
şi bazinele în mod gratuit. 7. Arendaşul nu avea dreptul să cumpere
bere spre vînzare - prin contrabandă de la localnici - ci numai de la
berăria din Seleuş. Taxa de 1 600 de florini urma să fi.e achitată 'în mod
obligatoriu în două rate anuale 5 i.
in contractul redat mai sus se observă o anumită preocupare pentru
liniştea şi estetica băilor, dar :îmbunătăţirile arătate ca necesare în
conscrierea din 1787 - nu se executaseră nici pînă în anul 1800, cînd
era arendaş Gyulai Ioan, care se plinge că nu s-au făcut reparaţiile promise la baia de lîngă cea a domnilor şi anume: repararea camerelor (6),
a bazinului, ridicarea grajdului 'Şi forarea unei fîntîni. Noul arendaş numeşte aceste băi „obişnuite" sau a populaţiei. Ca arendă, acesta plătea
suma de 1 800 fl. 58 •
La începutul secolului al XIX-lea dotarea băilor rămîne încă destul de modestă. Astfel continuau să existe sub acelaşi acoperiş 2 bazine
fiecare prevăzute cu cîte 6 camere avînd sobe, paturi, mese, scaune şi
cuiere. Celelalte două !bazine continuau să funcţioneze sub cerul liber
avînd doar o cabină pentru dezibrăcare. Ceea ce apare nou reflectind
58
57

58

AS.O., E.R.C.O., dosar nr. 2569, p. 74-77.
A.S.O., E.R.C.O., dosar nr. 3799, filai 113-114.
Ibidem, fila 27.
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spiritul epocii şi nevoile vizitatorilor - este casa în care locuia bărbie
rul băilor care avea şi atribuţiuni medicale.
Se pare că fînitîna solicitată anterior se va fora, deoarece în inventarele edificiilor de la băi din 1804 şi 1806 sînt consemnate existenţa în
faţa băilor a 2 fîntîni 59 •
Datorită condiţiilor igienice nesatisfăcătoare constatate la băi cu
ocazia unui control efectuat de medicul şef al comHatului, Sandorfi Iosif acesta întocmeşte în 15 februarie 1812 un referat privind măsurile
care se impuneau a fi -luate în interesul celor care se tratau la ambele
băi orădene.

I. Este necesar ca pentru sănătatea oamenilor care frecventează băile
se ia măsuri pentru ca efectul acestora să fie cit mai mare, nu cumva
pe cei sănătoşi să-i îmbolnăvească, iar pe cei bolnavi să-i facă şi mai
bolnavi. Astfel: 1. Incăperile special destinate îmbrăcării şi dezbrăcării
oamenilor să fie prevăzute cu uşi solide, pentru ca aceştia să nu răcească.
2. Camerele să aibă ferestre şi uşi în bună stare, ca persoanele ce au
făcut baie şi sînt transpirate să nu se îmbolnăvească datorită aerului
ce intră prin ferestrele şi uşile stricate. 3. Sobele să fie în perfectă stare
de funcţionare pentru ca în ori ce moment să se poată încălzi încăpe
rile, fără să scoată fum, care ar provoca oaspeţilor dureri de cap şi tusă.
4. Este necesar ca mîncarea şi băuturile care se servesc să fie de bună
calitate, proaspete şi nu stricate, sau băuturile oţetite. 15. Se interzice
strict circulaţia cu vestimentaţie udă, aceasta periclitînd în mod grav
sănătatea persoanelor de aceea hainele ude trebuie imediat schimbate
în rîncăperile destinate în acest scop.
II. Pentru păstrarea curăţeniei se prevedea: 1. Băile să fie închise
între orele ,11 noaptea şi 4 dimineaţa, timp în care se va schimba apa
din bazine, se vor curăţi şi mătura podelele, grinzile, pereţii, se va şterge
praful. 2. Pentru ca nici in timpul zilei să nu se adune prea multă murdărie, ,este necesar ca bazinele să aibă pe fundul lor un sistem de ,evacuare continuă şi Jentă a apei - bineînţeles - concomitent cu umplerea
acestora cu apă curată (acest sistem de grinzi şi canale exista la Băile
Episcopeşti). 3. In vederea menţinerii curăţeniei trebuie interzisă cu
stricteţe aruncarea în bazin a oricăror rămăşiţe alimentare sau a cioburilor de sticlă. 4. Tot din punct de vedere al curăţeniei se considera
necesar să existe diferite băi ca: ,,baia nobililor" şi „baia populaţiei", cu
scopul ,ca persoanele cu îmbrăcămintea murdară, să nu displacă nobililor.
III. ln ceea ce priveşte păstrarea liniştei, atît în cursul zilei, dar
mai ales în timpul nopţii este interzisă gălăgia, care provoacă insomnii
la bolnavi, ceea ce este foarte dăunător pentru sănătatea lor. In acest
scop, închiderea băilor între orele ,11 noaptea şi orele '1 dimineaţa este
binevenită. Trebuie să se ia măsuri în vederea interzicerii zgomotului
prin strigături, prin cîntări, etc. împotriva recalcitranţilor ar trebui prevăzute şi unele măsuri de pedepsire.
să
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IV. Ca şi pma acum, pe lingă arendaş să fie destinată de către medicul şef al comitatului o persoană onorabilă, cu o morală impecabilă
în funcţia de bărbier, dar avînd şi unele atribuţii medicale. Acesta urma
sc1 supravegheze starea sanitară, evoluţia bolnavilor, dar în acelaşi timp
să vegheze şi asupra curăţeniei băilor, a schimbării regulate a apei.
Pe lîngă cele de mai sus, medicul Sandorfi Iosif crede că ar fi bine
să se ia următoarele măsuri:
- În camere să existe cîte o masă, patru scaune, două paturi, o
oglindă, un spălător cu şervet de şters. Preţul camerelor astfel înzestrate urma să se rfixeze pentru 24 de ore.
- Pentru a se păstra ordinea, dacă cei care iau aceste camere vor
primi în ele persoane din afară pentru îmbrăcare sau dezbrăcare, acestea să fie taxate ca şi cei care au plătit pentru 24 de ore.
- Arendaşul să ţină în fiecare cameră papuci de baie, halate de
baie din pînză, căciuli pentru dormit (sau pla:se), cîteva perne in plus,
paravane, etc. chiar dacă nu în fiecare cameră, dar să fie cîteva pentru
străini. Avînd în vedere că cele de mai sus nu sînt absolut necesare în
dotarea fiecărei camere, acestea s-ar putea închiria - la cerere - contra unei sume de bani. De asemenea se mai propune tipărirea unei liste
care să cuprindă exact preţurile la mîncare, băutură şi a ovăzului pentru cai, în aşa fel ca oaspeţii să ştie dt costă fiecare şi să .fie edificaţi
asupra posibilităţii de cumpărare cu banii deţinuţi 60 •
Din cele propuse mai sus se vede preocuparea pentru sănătatea
oaspeţilor, pentru pă1strarea condiţiilor de igienă, a liniştei şi ordinei,
a cinstei şi corectitudinii faţă de musafirii băilor.
In acelaşi an (1812) Kovacs Francisc cere să nu se scoată la licit;:iţie
publică arendarea băilor ci să i se dea lui arenda, deoarece a servit la
băi 11 ani în funcţia de chirurg şi a mai deţinut timp de trei ani arenda.
In acest timp a reuşit să aranjeze băile în aşa fel ca oaspeţii să aibă
la îndemînă tot ce le este necesar pentru ameliorarea bolilor de care
sufereau. Pentru distracţie a cumpărat şi un biliard cu toate anexele 61 •
Considerăm că nu este lipsit de interes să menţionăm sumele de
bani care se plătesc de către vizitatorii băilor în funcţie de confortul
oferit de ciamere şi de băile care le frecventau. Astfel în anul 1812
tariful unei camere pentru 24 de ore era următorul: în „baia nobililor"
se pl;Hea pentru o persoană 12 cr.; ·în a doua baie 6 cr.; în a treia şi
a patra baie 3 cr.; pentru o cameră srpecială fără încălzire, înz~trată
cu toate cele necesare 15 cr.; separat pentru încălzirea camerei se percepeau 15 cr. Arendaşul avea obligaţia c,a această listă cu preţuri să o
afişeze pe uşa băilor 62 .
Informaţiile ulterioare referatului medicului şef 'al comitatului demonstrează că ~esizările acestuia nu au rămas fără ecou. Se pune în
uo Ibidem,
ui
62

fila 179-182.
Ibidem, fila 174-175.
Ibidem, fila 183-185.
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aplicare programul ca băile să tfie închise noapte·a •între orele 11 şi 4,
se acordă o rrnai mare atenţie păstrării liniştei, curăţeniei, se ang1ajează
un medic sezonier al băilor şi se efectuează reparaţii substanţiale la
camere, podele, uşi, sobe etc_G 3
Deoarece mobilierul ·era deficitar şi necesita reparaţii se întocmeşte o situaţie exactă privind necesarul pentru înzestrarea în mod corespunzător astfel: 18 paturi, 35 scaune cu spătar, 12 cuiere, 4 mese a căror valoare se ridica la suma de 160 Rfl. 54 rr.G 4 Prin obţinerea
acestui mobilier şi efectuarea reparaţiilor necesare, se pare că s-au rezolvat unele probleme rămase în suspensie de mulţi ani. Mai rămînea
problema drumului de acces spre băi, de care arendaşul Kovacs Francisc se plînge prefectului la 29 noiembrie 1815, arătînd că arenda nu-i
mai este rentabilă deoarece, din ·cauza drumului foarte rău, afluxul de
vizitatori scade •vertiginos odată cu ploile şi timpul urît. Dacă pînă la
începerea anotimpului ploios Băile Felix nu erau de loc frecventate de
către nobili, acum le preferă toţi, deoarece drumul este mult mai accesibil. în consecinţă, arendaşul solicită repararea grabnică a drumului de
acces spre băi. Pentru susţinerea cererii anexează scrisori ale diferiţilor
oaspeţi din comitatele Szolnoc şi Timiş, care au venit de la distanţe
mari pentru a urma tratament la Băile 1 Mai, dar din cauza drumului
inaccesibil, au preferat să se oprească la Băile Felix 65
Pro:blema ridicată mai sus nu va fi rezolvată nici în anul 1820 cînd
se arată că datorită transportului de var făcut de locuitorii satelor din
jur, drumul este impradkabil şi că necesită ifeparaţii(rn.
După moartea lui Kovacs Francisc în anul 1817, arenda Băilor a
fost scoasă la licitaţie împreună cu dreptul de a vinde băuturi şi a folosi veniturile provenite din vînzarea mîncărurilor, !Închirierea camerelor, folosirea grajdului, vînzarea ovăzului, finului şi perceperea •taxei
pentru înmuierea cînepei în apa Feţei, precum rşi folosul avut din cele
Q dble de pămînt arabil, care aparţineau de băi. Se excepta pădurea
dinspre satul Haieu, în care nu era permisă intrarea animalelor şi nici
tăierea lemnelor pentru foc, deoarece era rezervată oaspeţilor <'a loc
de destindere şi ag,rement. Cele menţionate se arendau în următoarele
condiţii: 1. Arendaşul trebuie să aibă .garanţia materială pentru a plăti
suma fixată ca arendă. Contractul trebuia semnat şi de soţia acestuia.
2. Era obligat să plătească suma arenzii trimestrial la Casa generală a
Comitatului din Oradea-Olosig. Dacă -acesta nu va putea plăti, Episcopia
romano--,catolică îşi va putea recupera pierderile din bunurile mobile
sau imobile ale arendaşului, sau prin execuţie (sechestrare), iar arenda
o va putea scoate din nou la licitaţie, chiar dacă anii prevăzuţi în con63
64

65
68

Ibidem, fila 189-193.
Ibidem, fila' 219-221.
Ibidem, fila 229-<231.
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tract nu au expirat. 3. Arendaşul avea dreptul :să vîndă orice băuturi
alcoolice, pe care le putea cumpăra de unde dorea, 'În afară de bere.
care em obligat să o cumpere de la berăria Episcopiei din Seleuş. 4.
Avea obligaţia să întreţină în cele mai bune condiţii toate clădirile, mobilierul şi insitrumentele predate prin inventar şi 'la tenninaTea perioadei
de arendare să le ,înapoieze în aceeaşi stare. Orice pagube survenite clin
neglijenţa arendaşului (chiar şi incendiu), vor fi suportate de către
a,cesta. 5. Reparaţiile de genul: J.nchizătorilor ferestrelor, sobele - deci reparaţiile mărunte este obligat să ,le execute arendruşul gratuit. Dacă
între timp se impune necesitatea unei reparaţii de amploare la clă
diri sau băi (bineînţeles nu provenite din cauza neglijenţei sale), arendaşul va face raport Episcopiei, care este obligată ,să ia măsurile necesare de remediere. Se mai prevedea zugrăvirea camerelor de oaspeţi şi
a locuinţei arendaşului din fondurile Episcopiei, :în fiecare an. Arendaşul nu avea dreptul să facă nici un fel de noi construcţii fără încuviinţarea proprietarului şi dacă le-ar face, acestea nu ar scădea cu nimic
preţul arenzii, oare tr~buia plătită integral. 6. Pentru bunul mers al beneficiilor, arendaşul trebuia să facă tot posibilul ca oaspeţii veniţi la
recreere sau tratament să fie foarte mulţumiţi 'Şi isă nu aibă de ce să
se plîngă. Pentru aceasta, arendaşul trebuia să fie amabil, să servească
cu promtitudine, să aibă o atitudine corectă - atentă mai ales cu cei care
vin la tratament. 7. în prima baie nu se va permite decît accesul nobililor. Persoanele murdare, cu hainele neîngrijite sau suferind de vreo
boală molipsitoare nu vor avea de loc acces la ibăi. 8. Deoarece i s-au
dat aTendaşului şi veniturile provenite din vînzarea mîncărurilor, finului
şi a ovăzului pentru .animale, precum şi folosirea grajdului, acesta era
obligat să fixeze pentru fin şi ovăz preţuri convenabile. Mîncarea să
fie gustoasă şi de bună calitate, cu preţuri fixe înscrise într-un meniu
afişat la vedere. 9. Aprovizionarea trebuia să fie în flux continuu, pentru ca oaspeţii să nu aibă nici un motirv iSă se plingă. 10. O obligaţie specială a arendaşului era să nu permită nici un fel de necuviinţe în băi,
nici să se circule cu 'hainele ude sau fo pielea goală. Să nu permită accesul persoanelor decăzute, care ar revolta prin purtarea lor, ci pe bă
tăuşi şi certăreţi dacă era necesar cu ajutorul judelui din Haieu,
să-i aresteze. Deci să facă tot posibilul pentru păstrarea ordinei şi liniştei. Intre 11 seara şi 4 dimineaţa băile vor fi închise pentru cw-ă
ţenie şi schimbarea apei. Arendruşul nu va permite spălarea cu săpun
sau aruncarea cu diverse gunoaie în bazine (bucăţi de pîine, fructe,
sticle). Ţinînd cont de frecventarea băilor de către persoane bolnave,
arendaşul urma să aibă un ibăr:bier (cu atribuţii medicale), priceput în
această pri,vinţă. 11. Toate problemele ce s-ar ivi din arendă vor fi
rezolvate doar de stăpînul de pămînt, sau de scaunul de judecată domenial. 12. Arendaşul nu poate ce.re sub nici o formă reducerea arenzii în
cazul că se impun reparaţii capitale la clădiri sau la băi. în caz de
nerespectare a celor prervăzute în contractul de arendare, arenda se
https://biblioteca-digitala.ro
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Din cele de mai ·sus rezultă că în noul contract nu sînt clauze diferite faţă de cele anterioare, doar sînt mai amplificate demonstrînd meticulozitatea ·cu care îşi administra Episcopia veniturile pentru a nu pierde
nici cea mai mică sursă de profit. Cu toate acestea cîştigurile dobîndite
de la băi par serios periclitate ~n anul 1820 datorită descoperirii a unor
noi izvoare termale în cadrul oraşului Oradea, Hngă Peţa care sînt acum
preferate de locuitorii oraşului. Acest aflux se datorează faptului că bă
ile sînt recent construite oferind comoditate oaspeţilor, apa se aduce
prin canale în camere, atît caldă cit şi ·rece temperatura ei fiind astfel
reglabilă. Aceste băi „recomandate şi accesibile pentru toată lumea" se
găsesc la marginea oraşului şi se poate ajunge la ele mergînd pe jos,
pe cînd cei ce frecventau băile de la Haieu trebuiau să folosească un
mijloc de transport. Un alt avantaj era .şi acela că cei -ce nu duceau mîncare cu ei, făceau tbaie şi se întorceau acasă, pe cînd cei ce mergeau
la Haieu trebuiau să aibă mlîncare sau bani pentru prînz sau cină.
Datorită celor menţionate, arendaşul băilor Ioan Mata se plînge că
nu mai poate plăti suma fixată prin contractul de arendare {de peste
3 500 fl.) deoarece s,e ruinează. Cere reducerea preţului arenzii la 900 fl.
- ţinind cont de veniturile slalbe ale !băilor, în aceste condiţii acceptind
şi pe mai departe arenda:68 •
Nu cunoaştem felul în care s-a rezolvat cererea, dar documentele
anilor 1820-1834 denotă faptul că arendaşii solicită frecvent .şi tot mai
insistent efectuaTea unor reparaţii de mai mari proporţii atît 1a bazine
cit şi la edificii, deoarece cu ilipsa de comoditate şi a condiţiilor igienice
nu puteau atrage în nici un ,caz un număr mai mare de vizitatori care
să le asigure şi un venit ,constant.
In anul 1820 se elaborează de către comitat lista oficială a preţu
rilor mîncărurilor, băuturilor şi camerelor de la băi. Această listă ne
oferă relaţii despre sortimentele destul de bogate existente pentru perioada respectivă. Se ·specifica costul unei porţii de mîncare precum şi
a băuturilor alcoolice, (vin, vermut) şi a răcoritoarelor (punci, limonadă, lapte, cafea sau ciocolată). Lista fixa preţul unei camere de închiriat pentru o zi la 2 fl. 40 cr. iar pentru o noapte la 2 fl. 20 cr. 69
Băile emu frecventate în 1afară de oaspeţii obişnuiţi, bogaţi sau să
raci şi de soldaţii care sufereau de diverse boli. Astfel în cursul anului
1828, ca urmare ,a ordinului prefectului oraşului Orapea, au urmat tratamentul necesar 36 de soldaţi din garnizoana ·cetăţii timp de 30 de zile
iar mai tîrziu 14 soldaţi din regimentul contelui Hardeg,g Cura'Ser. Ca
1

1

67

68

69

Ibidem, dosar nr. 3799, fila 285-287.
Ibidem, dosar nr. 3800, fila 21.
Ibidem, fila 10; 262.
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urmare arendaşul solicită achitarea cheltuielilor avute cu aceştia, sumă
care se ridica la 75 Rf1,î 0
Pentru atragerea vizitatorilor la băi, în anul 1834 ,se alocă suma de
10. 741 fl., 41 cr. pentru construiirea unui loc de plimbare acoperit şi
închis lateral cu sticlă decorată cu picturi. Din păcate cutremurul de
pămînt din 15 octombrie ,1834 dărîmă acest loc de agrement deosebit de
frumos şi provoacă numeroase alte stricăciuni, încit Episcopia va fi nevoită să cheltuiască pentru repararea băilor suma de 3141 Rfl. 34 cr.' 1
învestiţii mari se fac şi în anul următor în acest sens încheindu-se
un contract cu meşterul constructor Barthel Gheorghe în vederea ridicării unei noi clădiri a băilor contra sumei de 11 087 fl. Cădirea
urma LSă fie ,gata în august 1835•2 •
Cîţiva ani mai tirziu (1840) se efectuează lucrări de instalaţii la
noul izvor creat în ufima cutremurului - se vor face toate amenajă
rile necesare funcţionării aici a unei băi cu aburi. 73
Prin finisarea lucrărilor de construcţii şi reparaţii întreprinse între
anii 1834-1840, începe să se schimbe aspectul băilor, dar în 22 decembrie 1841 74 izbucneşte un puternic incendiu, de pe urma căruia băile au
avut mult de suferit, arzînd vechea clădire în care erau 12 camere de
oaspeţi şi 2 băi cu oglinzi. Pentru a se pute.a reda cît mai repede în folosinţă baia distrusă, epis•copul Laicsak propune ca să 6e focă un acoperiş
provizoriu peste zidurile intacte, însă prefectul Bihorului, J6sa Petru
este de părere că pentr'u comoditatea oaspeţilor ce frecventau băile ar
fi mai util să se investească o sumă de bani mai mare şi să se clădească
un edificiu modern şi bine dotat.
în acest scop se întocmesc mai multe proiecte, ca cel prezentat de
inginerul Fidy şi de inginerul Engelbert Hubl, care va face -'?i un deviz
privind necesarul de materiale 'Şi manoperă pentru construirea noii clă
diri proiectate. Acesta urma să fie un hotel cu etaj, cu camere pentru
oaspeţi cu băi de aburi şi de nămol iar pentru comoditate să aibă în
aceiaşi clădire o cîrciumă, cafenea, restaurant şi locuinţa arendaşului.
Inginerul Engerbert Hubl estima pentru ridicarea noii clădiri ca necesară suma de 26 375 fl. Acest proiect este aoceptat iar cu efectuarea lucrărilor va fi însă,rcinat însăşi proiectantul, care în cursul anului 1842
va reuşi să ridice în cea mai a.nare parte pereţii clădirii iar parţial le
va acoperi - cheltuind pentru aceste lucrări suma de 11 289 fl. în urma
morţii sale survenită în acelaşi an, cu continuarea şi definitivarea lu7

o Ibidem, file 280-281.

71

Ibidem, fila 309-337; N a g y Sando r, op. cit., p. 146: A.S.O„ Fond Capitlul episcopiei rom. cat. Oradea, Actele şedinţelo,r economice, doc. nr. 371/1835.
72
Ibidem, fila 364-367.
73
Ibidem, dosar nr. 3801, fila 4.
74
Ibidem, fila 35. Din lipsa unei documentări temeinice unii autori au datat incendiul în anul 1842 sau în 1843. Astfel Titus Ro ş u, op. cit., în Crişana, 29
iunie, 1974, p. 2 citînd ca sursă de informaţie May e r Anta 1, op. cit.; I o an
T ă m a ş, op. cit., p. 92.
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crărilor va fi însărcinat meşterul consbructor Czigler Antal cu obligaţia de a o termina pînă 'în anul 1844.i5 Pentru acoperirea cheltuielilor de construcţie în anul 1843 se acordă în plus suma de 5 OOO fl. din
fundaţia Laicsak. 76
Pentru a motiva .şi mai bine necesitatea alocării unor sume mai
mari pentru refacerea băilor 1 Mai, medicul şi chirurgul oraşului Ora-

dea, Grosz Frederic le face o descriere din punct de vedere al amplasării geografice, a calităţiQOT fizice ~i chimice ale apei precum şi a bolilor care se tratează cu ajutorul lor. Medicul menţionează că efectele
binefăcătoare ale băilor au fost ,apreciate încă de lanus Pannonius, Nicolaus Olahus etc. Din punct de vedere al calităţilor fizice apreciază
apele ca fiind curate, JimpeZii cu 30-40° temperatură care se poate
regla cu apă rece pentru a se folosi în cura internă. Dintre bolile care
se tratează cu succes 'în băi aminteşte: debilitatea, paralizia, afecţiuni ale
auzului şi văzului, steriliitatea, bolile nervoase etc. 77
între anii 1841-1842 băile au fost arendate lui Gosztonyi Daniel
pentru suma de 2 600 fl. anual. Faţă de contractul din 1817, redat anterior, intervine o clauză în plus .şi anume obligaţia arendaşului de a
permite triata.rea la băi ca urmare a recomandării medicului, ,a soldatilor bolnavi, fără perceperea vreunei taxe sau reducerea preţului arenzii.
Preţul camerelor şi a încălzirii rămîne identic 78 .
în 1842, băile sînt arendate de Flich Ştefan, cu care ocazie a fost
înto cmit un inventarr exact ,al bunurilorr mobile şi imobile ,ale băilor ră
mase după incendiul din decembrie 1841:
1. Un şopron pentru căruţe din zid de piatră cu acoperiş de şindrilă
şi uşă de lemn care putea adăposti 4 cai. 2. In ("1.lrtea de jos se găseşte
o baie numită „baia cu sălcii", avînd două vestiare, uşi şi acoperiş de
şindrilă. Tot acolo mai era o baie mare din scînduri :cu două vestiare.
statuia Sf. Ladislau cioplită în piatră, un grajd cu acoperiş din trestie,
lingă el un 9 opron de scindură 1şi o bucătărie. Curtea era împrejmuită
cu un gard fo stare acceptabilă. 3. înspre baia arsă s.....a menţinut o
poartă mare de scîndură, o capelă din piatră cu acoperiş din şindriki. o
pivniţă cu acoperiş de şindrilă, o cadă de lemn sălpată in pămînt cu
cercuri de fier, ce se folosea drept baie de aburi şi era în stare destul de
bună. La fel s-a menţinut şi podul de peste Peţa. 4. In ceea ce prh·eşte
mobilierul, după incendiu au mai rămas folosibile doar -10 paturi. 5 ulcioare obişnuite, 5 vopsite, 4 cuiere, o masă mare de bucătărie. 20 de
bănci dintre care 6 cu defecte, un isuport pe care se ţineau pahare1e de
către cei ce beau .apă minerală şi 10 mese. Cele două fîntîni dintre baie
şi locul amenajat pentru plimbare în pădurice erau iÎn stare ,de funcţio
nare79.
1

75
70
77

78
79

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

fila 50-62.
dosar nr. 3952, fila 19-21.
dosar nr. 3801, fila 39-41.
fila 42-45.
fila 63-64.
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Pentru a verifica st.adiul lucrărilor începute 'În 1842 şi 1a stabili necesarul de mobilier pentru dotarea camerelor, în 1844 s-a trimis de către
Episcopie o comisie care va întocmi un referat cu constatările făcute.
Astfel în cele 29 de 'camere pentru ,oasipeţi, în cele patru camere de la
baie cu oglinzi şi în cameria de băut apă minerală erau necesare: 32 de
canapele, 112 scaune, 48 mese, 38 dulapuri, 12 cuiere, 35 noptiere, 49
paturi, 49 saltele, 32 oglinzi, 49 plapume, 98 feţe de plapumă, 98 cearceafuri, 98 perne. 200 feţe de ,pernă, 49 1sfeşnice pentru luminări, 49 stingătoare pentru .sfeşnice, 94 prosoape, 4 7 lighiane, 24 lămpi
pentru
perete.
Deo-carndată cafeneaua, sufrageria şi camera de băut apă minerală
nu erau mobilate. 1n cafenea se preooniza să se confecţioneze canapele
din posta\' bordo în jurul ,pereţilor, să LSe procure o masă de biliard, 4
mese de joc, 12 scaune şi două oglinzi mari. In sufragerie se 'V1Qr pune
canap2le de jur împrejurul pereţilor, îmbrăcate tot în stofă bordo.
Această sală se va folosi şi pentru baluri şi ar necesita 4 oglinzi frumoase,
o masă mare, 4 mese mici iŞi 36 de \Scaune ,cu spătar. 1n camera de băut
apă minerală se vor pune de asemenea canapele în jurul ·pereţilor, 6
mese acoperite cu pînză, 40 de pahare pentru băut apă.
Ţinîndu~se cont de faptul că băile sînt frecventate de persoane suferind de boli diverse (unele molipsito.are) se impune -amenajarea unei
băi speciale pentru bolnavi pentru ca ,aceştia să nu vină in contact cu
persoanele venite pentru delectare. La Jel ise impune păstrarea curăţe
niei şi a or'Ciinei, iar ifintîna din exterior, care este .dificil de manenat
trebuie modificată, ridicîndu-se o altă fîntînă cu 4 guri de scurgere. Mai
trebuia amenajat un chioşc de unde să se cumpere bilete de baie şi unde
să se înregistreze numele exact ,şi -adresa vizitatorilor.
Deoarece în băi 1se găsea numai un izvor cu apă rece, unde se putea
ajunge doar cu barca, era necesar să se confecţioneze focă o barcă, care
ar servi şi la delectarea musafirilor.
Baia cu oglinzi să fie separată pentru bărbaţi şi pentru fernei. iar
·sobele de fier din 'Vestiarele acestor bări. se i1mpune a fi inlocuite cu rnbe
de teracotă, care ar înicălzi mult mai bine.
Pentru oaspeţi se vor confecţiona ,costume de baie 'după indicaţia
medicului Grosz Frederic, special pentru femei şi pentru bărbaţi.
În ca.ridorul de sus şi de jos, precum şi în fiecare cameră se va
afişa tabel ul cu preţurile fixa te la băi.
Pentru ca această clădire deosebit de frumoasă şi de bine dotată
să poată oferi vizitatorilor şi agrementul necesar, se via amenaja ca loc
de plimbare păduricea din faţa clădirii, cu locuri speciale destinate distracţiei. Pentru ca Jntersecţia dintre Băile Felix .şi Bările 1 Mai să nu
fie veşnic un loc expUIS accidentelor - fiind îngust stricat şi neavînd
vizibilitatea necesară se impune refacerea podului s1u construirea unuia
nou de piatră şi mult mai lat.
1

1
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Intre pivniţă şi gheţărie va trebui construită şi o cofetărie, precum
şi o prăvălioară pentru negustori. Pentru delectarea oaspeţilor trebuia
angajată o orchestră, chiar dacă nu în mod permanent, cel puţin de
trei ori pe săptămînă.
Astfel pregătite şi dotate băile, trebuia ,angajat şi pe1·sonalul necesar pentru păstrarea ordinei şi curăţeniei:
1. Un administrator şef, 1care va avea obligaţia să supran~gheze buna
desfăşurare a activităţUor în băi. 2. Un <'•asier care să vîndă zilnic biletele de diferite categorii, pe care le va primi de la a'dminis'tratorul şef,
şi care va nota iîntr-un regi1stru num•ele -'?i adresa celor ce frecventau
băile. 3. Un 1strîngător de bilete C'are va rupe biletele deja vîndute şi
va arăta oaspeţilor unde trebuie să meargă la baie. Acesta mai avea atribuţia de a închiria costumele de baie. 4. Un notar care va conduce un jurnal de însemnări în zilele de percepere a dijmei pentru cînepă de la locuitorii din Haieu. 5. Un îngrijitor al clădirii, ca:re urma ,să întreţină C'UrcJ.ţenia camerelor şi coridoarelor, iar soţia sa a hainelor de pat. Avea
obligaţia să consemneze -în registru numele. adresa exactă şi ora sosirii
celor care vor locui în clădire. 6. Se va mai angaja un ospătar care va
servi băuturile. 7. Un slujitor pentru diversele munci ce se vor ivi (tă
iatul lemnelor, făcutul focului). 8. Un paznic care va îngriji de căruţele
şi de animalele musafirilor. 9. Un ucenic la cafenea, c,a:re să întreţină
curăţenia, biliardul din cafenea, să servească ţigări şi tutun tăiat pentru
pipe.
Lista mîncărudlor, precum şi a pr1eţurHor lor, v,or fi fixate împreună cu medicul Grosz Frederic, urmînd să se găsească totdeauna
şi mîncăruri speciiale pentru bolnavi. Pirogramul de funcţionare urma să
fie de la 4 dimineaţa pină la ora zece seara.
1n final se ,prevede o cameră specială pentru medic, înzestrată cu
toate instrumentele ne0esare. 80
Tot în anul 1844, medicul Grosz Frederic face o apreciere privind
Băile 1 Mai şi Felix, în care consideră că Bihorul se poate enumera la
loc de frunte în ceea ce priveş'te izvoarele de apă caldă pe care le deţine, precum şi cele de diveese
ape minerale. Dacă aceste băi ar fd
foarte bine intreţinute, mulţi bani ar rămîne în comitatul Bihor, deoarece oamenii nu ar mai frecventa băile şi apele minerale de ila Ischl,
Gastayn, Kads.bad şi Aibano, care nu au calităţi superioare apelor de la
Băile 1 Mai şi Felix. De altfel în 1841, La consfătukea medicilor de la
Budapesta, Grosz Frederic mai prezentase ,calităţile curative ale acestor ape: curate, foarte limpezi, cu o capacitate de 57,000 fanţi pe oră dintr-un singur imor.
Cu aceeaşi ocazie, medicul dtat mai ,sU:S susţinea necesitatea reoonslruirii Băilor 1 Mai după incendiul suferit, însă în aşa .fel ca să corespundă cerinţel10 1r !bolnavilor ,şi paoienţilor internaţi. In acelaşi timp aprecia faptul că s-au început lucră,rile la celle două băi cu oglinzi, la bai.a
80

Ibidem, fila 222-226.
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cu căzi, la baia cu nămol, Ia cea cu aburi, lucrări ce sînt foarte necesare81.
In anul 1845, arendaşul băilor era Flich Şlefan, din timpul căruia
nu găsim menţiuni deosebite. Ştim doar că plfl.tea o arendă de 1 204 fil.
In 1847 găsim prima menţiune despre un administrator al băilor în persoana lui Gyurcsak Francisc care a primit instrucţiuni precise de la Episcopie referitoare la atribuţiile sale:
- Trebuia ~ă primească oaspeţii cu tot respectul cuvenit şi să organizeze .cazarea lor după rang şi situaţie.
- Să supravegheze întreg personalul din băi per. tru ca ~c~ta să-şi
efectueze la timp şi 'C"onştiincios atribuţiile.
- Să întreţină în bună .stare mobiUerul din încăperi şi toate bunurile mobile şi imobile preluate prin inventar.
- Să manipuleze fondurHe băilor - veniturile şi cheltuielile
ţinind în acest scop un registru de cheltuieli şi socoteli.
- Să vegheze ca diferitele feluri de mîncare ce se servesc să fie
de bună ca'litate, proaspete şi să se încaldreze în tarif. în acelaşi document primea instrucţiuni şi şpanul băilor, Huszar Elik, care trebuia să
supravegheze curăţenia, comoditatea rpacienţilor, funcţionalitatea clă
dirilor pentru ca acestea să fie renovate în caz de nevoie. Şpanul trebuia să se ocupe şi de aprovizionarea băilor cu alimente -'?i băuturi, iar
sumele cheltuite în acest scop le nota într-un jurnal. Veniturile obţi
nute le depunea săptămînal la casieria domeni,ală 82 •
Pentru a conferi un pluis de siguranţă noilor construcţii ridicate,
care au mărit capaicitatea băilor sporind în aceil3-'?i timp confortul şi
comoditatea oaspeţilor, acestea sînt aisi,gurate contra incendiilor în anul
1848 - cu suma de 2 463 ;fil83 .
Cu toate construcţiile ş.i reparaţiile efectuate ,în ac~ti ani mai erau
multe de făcut la băi. Acest lucru rezultă din adresa oficia1ă ,a comitelui din anul 1853 trimisă episcopiei, în care cere să se întreţină băile
în cea mai bună stare pentru a putea fi folosite în condiţii optime de
pacienţii bolnarvi. ,,S-a constatat cu ,regret se spune în adresă - că
băile Episcopeşti şi Felix nu ise ridică la nivelul celorlalte băi de asemenea natură din ţară din punct de ,vedere al dotării, curăţeniei şi al
edificiilor". Pentru îmbunătăţirea situaţiei se propun luarea de măsuri
ca: rep,ararea drumllllui de acces spre băi în primul ,rînd a intersecţiei
care duce la Beiuş şi :păstriarea curăţeniei mai ales de lingă băNe populare unde se adună grămezi de gunoi care contravin tuturor normelor
de igienă. Se cere dotarea camerelor şi a culoarelor cu sonerii ca în
caz de nevoie, apelul l,a personalul de serviciu să fie uşurat, numirea
1

81

Ibidem, dosar nr. 3801.
Ibidem, dosar nr. 3802, fila 248-251.
83 Ibidem, dosar nr. 3'298, fila 3. Se asigură acoperişul băilor cu 1116 fl., stilpil de susţinere cu 240 fl., baia de scinduri cu 378 fl., camerele cu 288, băile de Ia
.,baia cu salcii" cu 216 fl. şi grajdul 225 fl.
82
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de supraveghetori la vestiare, repararea băilor familiare precum şi a
săracilor. In ceea ce priveşte baia cu căzi care funcţiona într-o clădire
de lemn, separată ,avînd 6 camere cu 1 sau 2 căzi, era într-o stare de
degradare avansată (podele stricate, căzile putrezite) încîL medicul oraşului le considera 1 dăunătoare sănătăţii celor care le frecventau. De
aceea se propune modifici:lrea acestor băi prin ·scoaterea căzilor şi s,lparea unui singur bazin mare 84 •
Se pare că nu s-a ţinut cont prea mult de aceste recorn.and,\ri, deoarece în anul următor iSe intervine din nou şi se cere ca apa să fie s-chimbată regulat, orice început de epidemie să fie imediiat semna'lat, medicului să i se asigure o cameră separată pentru consultaţii, spălarea cînepii să fie interzisă în imediata apropiere a băilor etc. 85 • Mai mult, se
constată că băile nu aveau asistenţa medi·oală permanent asigurată p1intr-un mediic competent. De aceea prefectura propune, pentru rezo'1varea
situaţiei, numirna medicului şef a1l oraşului Oradea Grosz Allbert ,ca
medic temporar al băifor începînd din 15 ·mai şi pînă la teruninarea sezonului de vîrf. Medicul urma să consulte în anumite zile fix,ate contra
unui tarif 86 •
Cu scopul declarat de .a informa populaţia caire fo lose,a apele termale fără nici o preSicripţie medicală, Grosz va .scrie o broşură în care
recomandă folosirea cu succes a băt1or în anumite bo'li ca reumatism,
boli de ficat, splină, rinichi, stomac 87 •
Dar problema medi'C'ului nu se v,a rezolva decît în aprHie 1856 cind
va fi numit în mod oficial ca med.k al băilor Mayer Antal. Acesta urma
să dea consUiltaţii competente în fiecare după masă padenţilor din băi,
începînd din luna mai _şi pînă Ia sfirşitul 'lui iulie - fiind retribuit cu
suma de 400 fl. 88 •
Tot în vederea menţinerii condiţiilor de igienă, în anul ,1857 se
constituie ipentru Băi1 le 1 M-ai şi Felix un inSlpectOTat sanitar permanent
foTmat din: primar sau 1ocţiiooTul acestuia, dintr~un inspector, un comisar al băilor, mediicllll şi cite un reprezentant al proprietarilor amibelor băi. Acest organism arvea obllig.aţii'le:
- să supravegheze aplicarea tratamentului medical prescris precum şi starea izvoaTelor. De asemenea va veghea ca proprietarii să nu
întreprindă nici o măsură care să împiedice folosirea 1n mod curent a
1

1

băilor;

- se va preocupa ca oaspeţii să aibă
de destindere să fie bine întreţinute;
să fie preocupaţi ca nimic să nu

distracţia asigurată şi

ştirbească

locurile

bunul renume al

băilor;
84
85
86
87

Ibidem, dosar nr. 3803, fila 27-32.
Ibidem, fila 143-144.
Ibidem, fil,a 145-150.
G ros z A 1 b e r t, A nagyvtiradi filrdok, Utmutatas a videki nep hasznci-

latcira (Băile orădene, Călăuză pentru uzul populaţiei de la ţară) Oradea, 1855.
88 A.S.O., E.R.C.O., dosar nr. 3803, fila 172-180.
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comisurul bJilor Ya supraveghea aplicarea regulamentului pri\ind
inclusiv lista de preţuri.
trebuie să menţină starea sanitară bună a băilor, să
supravegheze activitatea medicului adjunct, care locuia în băi, precum şi
buna funcţionare a sălilor de tratament şi întreţinerea izvoarelor.
Se constituia fondul de tratament (sanitar) care urma să acopere
cheltuielile inspectoratului sanitar, salariul medicului băilor, precum şi
întreţinerea locurilor special amenajate pentru destinderea şi distracţia
oaspeţilor. Aceste cheltuieli nu vor fi cerute nici de la proprietarii băilor
şi nu se vor percepe nici de la populaţia localităţilor înconjurătoare. ln
vederea menţinerii şi creşterii acestui fond comun pentru amîndouă
bc1ile, se \·or lua următoarele măsuri:
- se va percepe o taxă de tratament de la persoanele care rămîn
în băi cel pu\in 4 zile, astfel: de la cei bogaţi 2 fl., de la cei de condiţie
mijlocie 1 fl., de la părinţii copiilor bogaţi 20 cr.
- inspedoratul putea organiza baluri, distracţii, ale căror beneficii
îi reveneau integral. 8 lJ
Din cele de mai sus reiese limpede că proprietarii băilor nu erau dispuşi să cheltuiască sume prea mari pentru întreţinerea acestora, cu toate
că începînd din 1856 din arenda Băilor Episcopeşti se încasau 5.000 fl. 90
Reparaţiile necesare se aprobau foarte greu şi numai la intervenţia organelor de stat sau sanitare. Astfel, în 1859 medicul Wachtel David fă
cînd o inspecţie la băi a întocmit un raport referitor la separarea - cit
mai urgentă a băilor cu oglinzi pe sexe şi repararea băilor cu căzi. Cu
această ocazie constată că duşurile de la băile „Stefan" (a nobililor) şi
„Elisabeta" (baia populară) au efecte tămăduitoare şi de aceea consideră
că ar fi util să se construiască încăperi speciale pentru ca aceste duşuri
să se poată folosi în cele mai bune condiţii, să nu se mai producă aglomeraţie. Deoarece aceste măsuri se impun a fi luate atît pentru uşurarea
suferinţelor oamenilor bolnavi, cit şi pentru menţinerea bunului renume
al băilor, s-au dat toate dispoziţiile necesare pentru aplicarea lorn.
In anul 1871 membrii „Asociaţiei medicilor, farmaciştilor şi naturaliştilor" din comitatul Bihor întocmesc un memoriu în care cer renovarea totală a clădirilor şi dotarea corespunzătoare a ambelor băi de lingă
Oradean 2 • Prin măsurile luate de proprietarul băilor se observă că s-a
ţinut cont de memoriu mai ales în problemele referitoare la asistenţa
sanitară care trebuia să ţină pasul cu dezvoltarea civilizaţiei şi cu pretenţiile epocii.
In anii următori se fac investiţii pentru ridicarea unor clădiri noi,
bine dotate precum şi pentru repararea şi întreţinerea celor existente,
se repară fîntîna cu pompe care alimenta băile cu apă potabilă şi se refuncţionarea băilor,
Medicul băilor

fi

9

90
!li

02

Ibidem, fila 200--,204.
Ibidem, fila 166-169.
Ibidem, fila 254-255.
Bor o vs z k y Sa m u, op. cit., p. 341.
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face popicăria!l 3 • Intre 1889-1890 se alocă suma de 99 540 fl. pentru
construirea unei noi clădiri numite „Coursalon" avînd săli pentru tratament, sală de mese, sală de dans şi salon de conversaţie. Lucrările la
această clădire precum şi reparaţiile necesare de la „Hotelul popular",
hotelul „America", introducerea canalizării şi ridicarea gheţăriei vor fi
efectuate de arhitectul Riman6czy Kalman. 94 Clădirile nou construite şi
cele reparate erau însă deficitare în ceea ce priveşte dotarea lor cu mobilier. în acest scop se va încheia un contract cu negustorul Preisz Mihai
care se angaja să mobileze 16 camere de categoria I, 13 sufragerii de
aceeaşi categorie, 13 camere de categoria a II-a, sala de festivităţi, prînzitorul, cafeneaua şi 41 de camere de categoria a III-a pînă în mai 1890
contra sumei de 9 OOO fl. Mobilele şi toate accesoriile vor fi de cea mai
bună calitate iar camerele vor fi dotate în funcţie de categorie însă
cu toate obiectele necesare pentru care negustorul oferea garanţie 1 an
de zile!i.i_ în scopul popularizării băilor, în anul 1896 medicul Filkor Ludovic va edita o broşură intitulată „Prezentarea băilor Sf. Ladislau
(Băile Episcopeşti) (,,Szent Laszlo Puspok-fi.ird6 ismertetese"). Pentru
a se cunoaşte condiţiile pe care le ofereau băile în momentul respectiv
el dă o descriere detailată a lor, menţionînd că perioada de tratament
este cuprinsă intre 1 mai şi sfirşitul lui septembrie.
Terenul destinat băilor era format din două părţi, parcul şi curtea.
Parcul avea aproximativ 500 de hectare cu alei bine întreţinute pentru
plimbare şi multe flori. In partea sudică se găsea noua clădire (coursalon) - cu sălile de tratament; în nord „clădirea centrală" cu 46 de
camere de oaspeţi de unde se putea ajunge printr-un coridor închis la
băile recent construite „Stefan" (pentru bărbaţi) şi „Elisabeta" (pentru
femei), precum şi la vestiare, baia cu căzi şi baia cu aburi. In partea
estică a parcului erau baia cu nuiele, baia cu nămol, baia familiară cu
cabine şi izvorul „Frederic" - ale cărei ape minerale se foloseau pentru cura internă. In vest era hotelul „America" cu un etaj, avînd 40 de
camere.
In „curtea mare" se găseau băile şi locurile de cazare mai modeste
- astfel hotelul „Popular" cu 45 de camere şi băile „Laurenţiu" şi „Ladislau". Tot aici erau şi clădirile administrative.
Asistenţa medicală era asigurată de medicul Filkor Ludovic care
locuia în băi în perioada mai-septembrie. Pentru tratarea bolnavilor se
foloseau în afară de băile propriu-zise, cura internă cu apă minerală,
masajul şi tratamentul electric.
1n ceea ce priveşte preţurile fixate pentru camere şi folosirea băilor
acestea erau destul de acceptabile, oferindu-se pentru cei ce frecventau
băile la începutul şi sfîrşitul sezonului o reducere de preţuri de 30°/o.
93

94
95

A.S.O., E.R.C.O., dos,ar nr. 3803, fila 257-526; dosar nr. 4541, doc. 450/1874.
Ibidem, dosar nr. 3803, fila 527.
Ibidem, dosar nr. 3804, fila 38-40; dosar nr. 3298, fila 66-70.
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Pentru distrarea oaspeţilor era muzică de promenadă de trei ori pe
zi, teatru de marionete, diferite jocuri distractive, la casinou soseau ziare
şi reviste atît centrale cit şi locale, era biliard şi o bibliotecă bogată. Se
organizau seri distractive, reprezentaţii teatrale, baluri, tombole, excursii
în împrejurimi şi la Oradea. În băi funcţiona şi un magazin bine doL1t
cu mărfuri.
Ca urmare a dezvoltării staţiunii, numărul persoanelor care le frecventau a sporit considerabil, depăşind cifra de 4-5 OOO anual.t'u
La expoziţia milenară organizată în anul 1896, băile 1 Mai au fost
premiate cu medalia Milenară de aur şi diploma de onoare! 17 drept
recunoaştere a efectelor curative a acestor ape termale.
În acelaşi an băile se vor arenda pînă în 1911 lui Czegledy Alexandru, dar acesta nu poate face faţă condiţiilor impuse şi renunţă în 190f' 8
în favoarea lui Erenyi Samuel - care face o propunere îndrăzneaţă şi
riscantă proprietarului băilor şi anume o arendă pe termen lung de
30 de ani {1902-1932) pentru el şi urmaşii lui, contra taxei anuale de
16 OOO coroane 99 . Stipulaţiile contractuale nu vor fi aprobate, însă ca
document, acesta oferă date interesante privind băile. Astfel, inventarul
întocmit cu acest prilej evalua bunurile deţinute la suma de 24 667 coroane. Arendaşul avea obligaţia să mărească capacitatea sălii de mec;e
existente sau să construiască una nouă, deoarece actuala nu mai corespundea afluxului de vizitatori. Pentru lucrările de construcţii ce le-ar
întreprinde, Episcopia punea la dispoziţie lemnele, piatra necesară şi permitea folosirea cărămidăriei domeniale.
Arendaşul precedent reuşise să realizeze legătura telefonică între
băi şi Oradea, ceea ce era încă un semn al dezvoltării şi civilizaţiei, dar
băile mai aveau şi telegraf şi gară la calea ferată.
Deoarece arendarea pe termen lung nu a fost aprobată, Episcopia
va încheia contracte separate cu persoane diferite, pentru băi, restaurant, servicii medicale, orchestră, întreţinerea bunurilor deţinute etc. 100
In urma dezvoiltă,rii staţiunii a spo,rit şi numărul pernonalului angajat care era fo'!1ITI1alt din: a1dminiistrator, medic, notar, grădinar, portar.
băieşi, strîngăto'f' de bilete, un pazniiJc al parcului şi 5 slujitori angaja\i
temporar 10 1 •
Într-un regulament de olidine interioară din anul 1903 se stabi-leau
atribuţiuni:e exacte ale perisonalu'lui şi a oaS'peţi'lor băilor 1 Mai. Astfel
administrato,ruil ern obligat să locuiască .în mod permanent în băi, să
execute ordinele primite de la autorităţi,le superioare, să supravegheze
ordinea şi curăţenia băiloL Personalul auxiliar angajat temporar la băi
90

Ibidem, dos,ir nr. 3804, fila 270-273; Ho h 1 f e 1 d

nach (Almanahul

băilor),

Budapesta, 1898, p. 145-147.
7
!l
J\ u re 1 T r i p o n, op. cit., p. 232.
98
AS.O., E.R.C.0., dosar nr. 3298, p. 88.
m Ibidem, fila 73-82.
rno Ibidem, fila 89-96.
101
Ibidem, dosar nr. 3804, fila 15.
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depinzînd în mod direct de acesta - exceptînd portarul, băieşii şi paznicul de noapte care erau angajaţi permanenţi şi care nu puteau fi eliberaţi din funcţie fără încuviinţarea autorităţilor superioare. In biroul
administratorului se ţinea o ,condică de sugestii şi reclamaţii în care
oricine putea să scrie ceea ce dorea.
l\fedicul locuia în băi în perioada 1 mai - sfirşitul lui septembrie.
oficiind consultaţii şi prescriind tratamentul de urmat, atit dimineaţa
cit .şi după masă. El deţinea o trusă ambulantă dotată cu toate medicamentele necesare. Medicul avea obligaţia de a trata bolnaYil săraci
fără a percepe de la aceştia nici un fel de taxă. Tot el trebuia să scrie
lucrări prin care să JX>pularizeze efectele tămăduitoare ae băilor. Tr~buia să ia toate măsurile pentru preYenirea oricărei epidemii iar în cazul izbucnirii, să anunţe autorităţile şi să facă totul pentru localizarea ei.
Inspectorul domenial era obligat să inspecteze periodic băile pentru a constata starea acestora.
Se stabileau obligaţii şi pentru cei ce frec,·entau băi:e astfe!: ei
trebuiau să se înregistreze în momentul sosirii într-un jurnal, să achite
costul camerei, să anunţe intenţia de a pleca din băi înainte cu 3 zile
să păstreze mobilierul .şi tot ce se afla în dotarea camerelor, să nu gă
tească în camere. Se interzice gălăgia pe coridoare iar seara după ora
9 şi staţionarea acolo, pentru a nu tulbura liniştea necesară bolna\ilor
,·eniţi la .tratament. Ţinut.a celor ce frecYentau băile trebuia să fie ru'\'iincioasă iar fumatul şi consumarea băuturilor alcoolice se interzicea în vestiare şi în băi 102 •
ln anul 1903, administratorul băilor, Fischhof întocmeşte un raport
referitor la pămintul „moor" '(nămolul) descoperit cu ciţiYa ani in urmă
la băi. Mostre s-au trimis la Budapesta şi au fost analizate de medicii
Mosko,its şi Frater Emeric - care au constatat că este de cea mai bu.'1ă
calitate, însă pentru a stabili exact cantitatea de fier pe care o conţine
se impune o analiză de specialitate. ln acest scop. geologul Szontagh Ya
face o inYestigaţie la băi prhind conţinutul acestui nămo!. adincimea
la care se găseşte şi grosimea stratului. ln urma analizelor s-a constata:
că din punct de Yedere al efectelor curatiYe sînt asemănătoare. s3u
mai bune chiar decît cele de la Franzensbad care costau 1 metru
maja 120 de coroane - ceea ce ar constitui o sursă de ciştig ia plus
pentru băi şi proprietarul lor 103•
In 1908 Intreprinderea de materiale de construcţii din Orads:?3. :1
lui Rosenberg Izso începe construirea unui bazin betonat - YS.:03.!'e:1
lucrării ridicindu-se la 8082 coroane. Pereţii laterali a bazinului ::.Ye.J:..i
grosimea de 40 em. iar fundul 20 cm .. era împărţit în două jwnătă-;i pentru femei şi separat pentru bărbaţi. Alimentarea cu apă a bazbu1ui
se făcea printr-un tub gros de 60 C'Ill. care aducea apa din Pet..:.1. :ar
pentru e,·acuarea apei exista un canal de scurgere. Firma oferea gar.1.:1h-e lbid~m. dosar nr. 3805.
Ibidem.
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timp de doi ani, în care daică din oauza presiunii pămintului pereţii
d.aterali se rvior îndoi şi vor crăp.a - itoate TepaTaţiile necesare vor fi suportate de aceasta 104 •
Sistemul de arrendare fiind şi acum în vigoare pentru băi ele sînt
acordate lui Kom2'Sik Alajos şi iSoţJiei sale pentru o perioadă luI1Jgă - 1
ianuarie 1916-31 decembrie 1940 105 • 1n 1922 se întocmeşte o anexă
ia contract prin caTe arendaşul este scUltit de corustruirea unui nou hotel cu 30 de camere, a re.staura:ntului, a aleei de pHmbare acoperite şi
a terenului de sport - obligiaţii care erau prevăzute în conitractUil iniţial. Se parre că afluxul oaspeţi'lorr la băi nu necesita exbinderrea acestora deoarece numărul lor se ridica la 2-3 OOO pe an 106 • Ca urmare
insă arendaşul va plăti o sumă majorată în contul arenzii, aistfel pentru
perioada 1918-1921 va plăti retroactiv 50 OOO de lei, în 1922-1926 anual va plăti 30 OOO lei, far din 1927 pînă în 1940 - suma de 40 OOO
lei. Pămîntul arător şi finaţul acordat prin contractul iniţial vor fi folo~lte în conitinuare, dacă nu vor fi e:xipropriate prin reforma agrară. 1n
ceea ce prive~te cei 30 de metri de lemne de foc aoordate de prroprietar
în mod gmtuit, arrerud~ul le va primi in continuare dacă pădurrile deţi
nute de Episcopie în acele părţi nu vor fi expropriate 107 •
1n anUJl. 1924 se mai adaugă o anexă l,a contract în .care se prevede
că începînd din acel an şi ·pînă la încheierea perioadei contractuale
(1940) preţul ,arenzii se ridică, diatorită fluctuaţiei monetare şi a inflaţiei, la suma de ,120 OOO lei. Totodată i se aicorda dreptul aren 1 daşului de
a trece arenda dacă doreşte, altei persoane fizioe sau juridice cu condiţia oa acesta să aibă cel puţin aceeaşi situ8'ţie finanda'I'ă cu arendaşii
actuali. Arendaşul nu mai ,prirmea lemne de foc gratui1t, deoarece pădu
rea domeni,a,lă a fost e:xipropriată, şi obligaţia de a întreţine drlllll1urile
ii reveneau initegr1a~ (nu nu1mai 500/o cit se prevăzuse în contractul iniţial) 10s.

După
instalează

captarea izvorului „Ochiul Pompei" (1928) în anul 1930 se
mecani'SIJ:nele de la baia cu valluri arvînd un bazin de 12 x 33 m.
unioa de acest fel din ţa:ră 109 •
1

<» Ibidem,

dosar nr. 3298, fila 108-109.

105

Ibidem, fila 112.

106

C r i s tu S.

N ego e s cu, Ardealul nostru - Transilvania, Banatul, Cri1919, p. 184.
AS.O., E.R.C.O., dosar nr. 3298, fila 113.
108
Ibidem, fila 114-115. Considerăm interesant să notăm lista arendaşilor şi
sumele cu care contractau înţelegerea cu proprietarul băilor - Episcopia rom. cat.
de Oradea, ceea ce demonstrează concludent faptul că băile reprezentau o impoz„
tantă şi substanţială sursă de venituri, beneficiile încasate crescînd anual. Gaş
par Hucherdorif - 1200 fl., Andrei Dra,ga - 1250 fl., Fiihrmann Antal - 1600 fi.,
Gyulai Ioan - 1800 fl., Ioan Mieli - 1840 fl., Ferdinand Mayerhoffer - 2040 fl.,
Francisc Kovacs - 2500 şi 5200 :fil., Ioan Mata - 3585 fl., Gos,ztonyi Daniel 2600 fl., Flich Ştefan - 1204 fl., 'lonas Francisc - 5000 fl., Komornyik Benedek 3500 fl., Schenker Mihai - 7500 fl., Erenyi Samuel - oferea 16.000 coroane, Komsik Alajos - va plăti sume variabile între 30-50.000 lei ajungînd pînă la 120.000 lei.
109 I o a n T ă m a ş, op. cit., p. 93.

şana, Maramureşul, Bucureşti,
101
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O descriere din anul 1943 a băilor consemnează existenţa băilor
- cu 3 bazine mari, a băi,lor „Ellisabeta" şi „Ştefan" care aveau băi cu oglinzi, cu căzi şi cu aburi, vestiare şi un salon; baia
de nămol şi împachetări şi baia cu vialuri. La această dată funcţionau
3 hoteluri - ,,Ştefan" cu 46 de camere, ,,Elisabeta" - cu 42 şi „Hotelul
popuk1 r" cu 36 de camere. Pentru distracţia vizitatorilor, în băi funcţiona
restaurantul, era ,angajată o orichestră permanentă, se orgianizau seri
de dans, erau amenajate terenuri de tenis şi popice şi funcţiona o bibliotecă bine dotată 110 .
În această perioadă, prefectul ,oriaşului Oriadeia insipecteiază băi,le şi
pentru remedierea lipsuri lor constatate, dă di-spoziţiile necesarre. Pentru
a asigura asistenţa sanitară ,corespunzătoare era necesar ca medicul băi
lor să fie dotat cu toate instrumentele medicale necesare. Se puneo
problema şi a deschiderii unei farm,adi ambuliante şi amenajarea unei
camere speciale care se va folosi în cazul ivirii unor boli conta,gioa~c:e.
Pentru asiguriareia igienei băiloT, apa din bazine trebuia sc,.hirnbată zilnic, pereţii L"Şi fundul bazinelor se voir freca cu perii de sfr,mă; trebuia
să se ia t'(}ate mă·sm·Hie ica să nu se scurgă ulei sau ailte muridării din
casa maşinHor în baiia cu valuri. Toate instalaţiile şi conducte!e ca re
urmau să fie instalate trebui,au făcute conform normelor electro-tehnice
în vigoare. În toate :olă!cliriiLe trebuia să fi.ie o instalaţie oon tra incendiilor
,,Minimax·' şi furtunuri pentru stins incendi11le111 •
1n timpul celui de al II-'lea răzlboi mondial băi,le 1 Mai au suferit
btricăciuni gTave din pa1rtea amnatelor g,ermane în retra,gere, care au
demontat instal.aţili.le, au distrus mobilierul, astfel că l.a sfiîrşitul răZJbo
•iuJui băiJ.e nu mai funcţionau.
Naţionalizarea sbaţiunii în anul 1948 a creat condiţii favoralbi~,e dezvoltării ei ra,pide şi armonioase, s~a îmbunătăţit aslistenţa medicală şi a
Î11Jceiput o murucă susţinută de cef\cetare ştiinţifică. Concomitenlt au înc,eput să se execute llllcrăTi importante de amenaj,are şi utilare moderne)
a staţiundi, iair în UJltimili. ani ritmul de dezvoltare a bazei de trDtament
şi hoteliere, este foarte mpid.
Staţiunea dis•pune de 450 locuri de oazare pentru oa,$peţi, răspîn
dite în diferite vile şi paivHfo.ane, 'CU un grad de confort aipreciabi'l şi
de două poposuri turistice cu căsuţe şi teren pentru corturi. Un pa,ilion cu 250 locuri ş'i bază proprie de tratament, aparţinînd U.N.C.A.P.
s-a dat în folosinţă în cursul anului 1979 (15 mai) - preconizindu-se o
extindere cu o capadtate de încă 200 de locuri.
De asemenea se 1are Jn vedere eon:struiroo unui motel pentru A.C.R.
- astfel ca staţiunea 1 Mai să poată dispune pînă în anul 1985 de o
oapaci!tate de tranzit de 3250 locuri 11 2 •
,,Laurenţiu"

1

1

1

Pap p Lajos, Nagyvarad varosismertetes (Ghidul oraşului Oradea), Oradea, 1943, p. 142-144.
111 A.S.O., E.R.C.O., dosar nr. 3805.
112 Mulţumim pe această caile ing. Szabo Arnold pentru datele furnizate în legătură cu perspectivele de dezvoltare a băilor 1 Mai.
110
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Inainte de info:rareG. în .staliune, în parte,a stîngă, lîngă pîrîul Pe~a,
s-a dat în fo~Olsinţă în anul 1976 un complex de 14 piscine descoperite
cu apă termală numit „Venus". La inbrarea în ştrand, în sezonul cald.
funcţi·onează un bufet şi o cofeitărie. În af.ară de aceste piscine mai
funcţionează un bazin cu apă termală în aer liber dotat cu o instala\ie
de producere a valuriilor arUfkiale şi se prieYede construirea încă a unui
ştrand înbre staţiunea Felix şi 1 Mai.
Analize,le fizico-'Chimice complexe ale apei şi a nămolului sapropelic format din izvoarele ter1nale, s,turdii'le şi cercetările înitreprin,s,e au
dete1'minat ştiinţific însuşirille lor, iar în funcţi,e de ac-eista tratamentul
balneo terapeutic corespunzător. Apele term1ale sînt utilizate cu succes
în tratarea afecţiuniilor articul!are cu oarncter inflam,ato-r şi cu caracter
degenerativ, în reumatism abarticular, în rafecţiuni posrt:reu1mati1ce, neurologice, ginecologice şi asocia1te (boli metabolice, de nutriţie şi endocrine). Folosite în cum internă, apele mfoerial,e termale exercită o acţiune ca1mantă a.siu,prra spasmelor stomacului, diminueiază secreţia gastrică şi calrrnează dureri,le digestive 113 • Pentru a se putea acorda o asistenţă medioolă e1ît mai promptă şi competentă se prervede construirea
unei policlin id balneare unde ~ă se poată ef ectllla cam 2 OOO de proceduri zilnic.
In ultirrnul timp în staţiunre se foilos,esc din ce în oe ma'i mult mijloacele terapeutice ajutătoare, care pe lingă apele 1termale -şi nămo1, ce
constituie mijloace de bază în tratamentul bolilor indicate, formează
un complex de metode efiJcaice în recîştig,airea sănătăţii bdlnavilor. Dintre 1aceste mijiloa,ce auxiliare în ter,aipeutica bailrneară se pot aminti: gimnasti'Ca mediic,a1ă, hidnoteraipia, electrioberaipin, fototerapia, magnetoterapia, masajul, oura de teren, sporitul, completîn,d gama tr.artaimenltului ce
~e aplică cu suooeis în băi 114 • Demn de menţionat este .şi fo ptul că fo
băile 1 Mai există şi un sanatoriu bailnear de reouperaiDe pentru copii
cu deficienţe locomotorii, cu o c,aipiacitate de 150 de locuri şi bază proprie
de tratament.
Aplicarea unor tr.aJbaimente indiViduali:zJate, judicio s întocmite în
funcţie dre fieoare pacient, sU1prave:gheTea şi asistenţa medi1cală atentă
pe tot timpul curei balneane, îI11SoţHe de 10 seamă de f.aobori ajutători
pentru recr,eerea generală a or:ganismrului conbribuie La îmbunăltăţirea
stării bolnaviilor veniţi Ja tratarrnent. Ca o recunoaşitere a V1alodi terapeutice a factorilor medicali şi naturali de cură, oit şi a eficienţei incontestabile a tratamentelor aplioate, numărul celor veniţi să~şi recapete
1

1

Bihor. Ghid turistic. . . p. 109; Ghidul staţiunilor. . . p. 167; La vi n i u
M u n te anu, I g n a t i e Beri n d e i, L u d o v i c G r i g ore, Mic îndreptar turistic, Băile Felix, Băile 1 Mai, Ed. sport-turism, Bucureşti, 1979, p. 43-48; 54-55.
114 L a v i n i u
M u n t e a n u, I g n a t i e B e r i n d e i, L u d o v i c G r i g or e, op. cit., p. 51-60.
115 Pentru ajutorul acordat în obţinerea reproducerilor fotografice şi a unor
informaţii mulţumim muzeografei Rozalia Poliş şi directorului unităţii de tratament
b:ilneoclimateric a membrilor C.A.P. din băile 1 Mai - tov. Sabin Buştea.
113
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puterea de muncă în statiunea 1 Mai a crescut an de an.
deosebite ale oameniiloir muncii din toată ţara şi ale 1:Juriş
din străinătate recliamă dezvoltarea în continuare atit a sta.ţiunii 1 Mai cit şi a Felix-ului. Acesit fapt atrage dUJpă sine necesitatea urbanizării z;onei şi treicerea comunei Sînmartin în rîndul noilor
orm;;e. Programul de dezvolltaTe a acestei comune prevede pentru actuialul cincinal o creştere sulYstanţia~ă a gradului de ulf\banizare, pTin extinderea ca'pa1 cităţii de caz;are a cefor două băi, deZ'V'Oltarea bazelor de
tratament ale acestora, construirea de blocuri, vilie şi Locuinţe din fonidurile sitatuJui şi ale popu~aţiei, în veder,e.a asigurării condiţiilor optime de
locuit personalului ce deserveşte stJaţiunHe şi unităţile social-economice
de pe raza comunei.
Extinderea liniei de tiramvai din Oradea pină '1a băile 1 Mai şi Felix. lărgire,a şoselei la patru benzi, amenajaTea unui mi1eromuzeu ai satului şi a unei grădini boronice în zona l,aoului cu rezervaţia naturniă
de nuferi, construir,ea unei case de cultură şi a noi complexe camerciale
~i de alimentaţie pubUcă preclllffi şi noi'le zone de agremeTut, vor completa posibHităţi~e de recreiere şi de reflacere a sănătăţii oa151peţiloir din
ţ><1ră şi de peiste hotare, care vor firecven ta băile 1 Mai.
s[mcltut.ea

şi

Solicitările
tilor veniţi

HISTORIC OF THE THERMAL SPA 1 MAY
Summary

Ba'Sed on bibliography, ground observation and numerous documents of archives, the paper presents in an evolutionary synthesis, the existance, the knowledge
and employment of the watering place, the first documentary rnentions, descriptions, leases, chemioal analyses of the warter, buildings, equipments, medical assistance as well as the prospects of development of the 1 May watering place.
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LUMINISTUL SAMUIL VULCAN
(CrÎmpeie inedite)
de

IOAN

CHINDRIŞ

Dacă Blajul este considerat, pc bună dreptate, pepm1era în care s-au
odrăslit reprezentanţii de frunte ai luminismului românesc, nu mai puţin
ar fi cazul să i se evidenţieze cetăţii de la fruntariile vestice ale ţării,
Oradea, rolul de placă turnantă în dinamica marelui curent spiritual de
la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor. Dealtminteri, din scrieri şi exprimiiri sporadice de păreri, îndeobşte cunoscute, se
poate reconstitui, plus-minus, o astfel de afirmaţie, care nu trebuie considerată nici şocantă, nici curtenitoare.

Intr-adevăr, Oradea se găsea, în perioada amintită, la răscrucea unor
importante drumuri ce legau, economic dar mai cu seamă spiritual, centrul de răsăritul Europei, habitatul banato-iliric de lumea ruteană din
extrema nordică a Imperiului Austriac. Parcurgînd întinse ţinuturi româneşti, aceste căi de comunicare îşi lăsau amprenta asupra vieţii sociale
din Banat, Biharia, Sătmar sau Maramureş, imprimînd peisajului un aspect european mult mai subliniat decît în Transilvania istorică, bunăoară,
ori din alte provincii româneşti. Observaţia lui Dinicu Golescu din lnsemnare a călătoriei mele .. .1 este esenţială în acest sens: ,,Toate aceste cîmpuri sînt semănate cu griu, ovăz şi porumb, şi livezi de fin. Un asemenea
loc, de ar fi în ţara noastră [Ţara Românească - n.ns.], nu numai nu l-ar
sămăna, ci ar fugi de el ca de cel mai mare vrăşmaş".
Pe cit de bărbăteşte s-au luat locuitorii Bihariei la trîntă cu vitregia
dezolantă a pustiei, veritabilă prelungire geografică a legendarei Campus
cumanorum în moşia lui Glad şi Menumorut, pe atît de îndrăzneţi s-au
arătat ei şi în sfern ideilor. Luminismul românesc, dar şi cel maghiar, a
avut la Oradea o priză fidelă şi, comparativ să zicem cu Blajul, mai substanţială, cu inspiraţie nu doar din Auklarungul german, dar şi din ideologia franceză a epocii, pe care o cunoaştem ca radicală şi incendiară.
După cercetări autorizate:?, Oradea a fost centrul de polarizare a mişcării

Vezi ediţia Petre V. Haneş, Bucureşti, 1915, p. 18-19.
EI e mer, A magyar irodalom a felvilcigosodas korciban, Bucu1969, p. 249-251.
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iacobine maghiare în Partium, unde au activat mari personalităţi liber
cugetătoare ca Bessenyei Gyărgy sau Kazinczy Ferenc. Cînd Gheorghe
Şincai soseşte la Oradea, în 1803, îl cunoştea de pe acum pe omul-cheie
al iacobinismului cultural maghiar din Transilvania, învăţatul Aranka
Gyorgy. Adîncimea relaţiilor lui Şincai cu acesta este încă un mister de
competenţa viitoarelor cercetări, dar, la sosirea în Oradea, marele nostru
istoric intră aproape instantaneu în legătură cu literaţi mai mari sau mai
modeşti, care continuau în subsidiar eforturile direcţionate de radicali.
Spunem „în subsidiar", fiindcă fruntaşii politici ai iacobinismului maghiar erau, la acea dată, morţi sau în grea detenţiune 3 , iar pe întinsul
imperiului îşi făcea simţită duritatea, mina de fier a restauraţiei. In aceste
condiţii, cărturarii orădeni ai vremii, un Mihail Tertina sau Ladislau Nagy
de Perecsen s-au repliat în limitele unui subterfugiu cultural, caracteristic
tuturor momentelor de depresiune politică. în binecunoscuta Orodiadă 4 a
lui Ladislau Nagy îşi va tipări Şincai opera sa autobiografică, Elegia 5 , în
timp ce pe Tertina îl numeşte „scumpul prieten". Despre relaţiile sale cu
Mihail Tertina, există în Elegie un vers prea puţin băgat în seamă, cu
toate că sare în ochi de la prima vedere: ,,De revoluţie mult am vorbit
noi împreună". Iată, aşadar, principalul subiect de conversaţie în Oradea
anului 1803, care convergea acum în jurul unui mare istoric român.
Primirea lui Şincai de către intelectualii români din Oradea: episcopul Ignatie Darabant, canonicul Samuil Vulcan, apoi Ioan Corneli, Nicolae
Vitez, Simion Bran şi alţii a fost cu atît mai că:duroasă. Dar se pune întrebarea: să fi fost vorba doar de prietenia arătată duşmanului declarat
al propriului duşman? Se ~.tie că episcopul Darabant a fost rivalul învins
;i.l episcopului Ioan Bob de la Blaj, care tocmai se răfuise cu autorul
Hronicii românilor. Dar episcopul greco-catolic de Oradea, înaltă p2rsoană
în ierarhia Imperiului Austriac, nu-şi putea asuma gestul pur sent:mental
de a-l „oploşi" pe omul alungat din Blaj sub acuzaţia d~ r2voluţionarism,
şi care, venit la Oradea, discută cu discipolii ascunşi ai lui Ignaţiu Martin'.Jvici despre Revoluţia franceză şi despre reformele - atît de urîte Curtii
din Viena! - ale lui Napoleon. În comportamentul orădenilor credem că
se simte acea nuanţă aparte d2 gest liber faţă cu rigoarea politicii oficial2,
specifică cercurilor intel2ctuale din Ungaria, şi care în Transilvania era
un lucru nepas,abil. Orad2a a facilitat legăturile luminiştilor transilvăneni
Vezi E c k hard t Sando r, A francia forradalom eszmei Magyarorszâgon,
Budapesta, 1924; K a t 6 Istvan, A jakobinus mozgalom, Budapesta, 1952; Jan c s 6
EI e mer, Magyarorszcigi es erdelyi jakobinusok, în !gaz sz6, 1954; Ben da K a 1m an, Magyar jakobinusok, Budapesta, 1957.
4
Ladislai Nagy de Peretsen, nobilis Hung. Marmo-Varadiensis, Comitat11s Aradiensis iurati adsessoris et ducalis Mineralogicae Societatis Jenensis sodalis Orodias, Oradea, 1804.
5 Elegia Nobilis Transilt•ani, Georgii Sinkai de Ecdem, AA.LL. Philos. et SS.
Theol. Doctoris Romani, in Magno Transilvaniae Principatu Scholarum \'ernacularum Valachico-Catholicarum Emeriti Dir!?ctoris, data ad Anctarem Orodiadis, Magno-Varadino ip.so Festo Die S. Michaelis Archangeli A. 1803, e.-r Episcopali Darabanthiano Tusc1llano.
3
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cu mica dar importanta enclavă românească din Pesta şi, mai ales, cu
Tipografia „Crăieştii Universităţi Ungureşti", instituţie de referinţă pentru istoria literaturii noastre moderne. Prin strădania celor doi mari arhierei orădeni, Ignatie Darabant şi Samuil Vulcan, activitatea de tipărire a
cărţilor româneşti în capitala Ungariei se naţionalizează, prin implantarea
în munca de revizuire şi corectură, a celor mai învăţaţi bărbaţi români
ai vremii şi corifeii luminismului românesc totodată. In acest fel, una
dintre modernele tipografii ale Europei devine, în parte, instituţie românească, graţie modului inteligent în care episcopii din Oradea au ştiut
să interpreteze dispoziţiile cezaro-crăieşti referitoare la profilul tipografiei6. Mai apoi, nu e lipsit de semnificaţie faptul că opere de seamă ale
luminismului românesc, printre care Hronica lui Şincai, s-au păstrat şi
s-au pus în valoare prin Oradea sau prin sateliţii acestui centru cultural,
fie că este vorba de Ioan Corneli, Alexandru Gavra, Ioan Mărcuţiu sau
Gherman Vida.
Rolul de focar luminist pe care l-a jucat Oradea în anii de culminaţie a curentului, dar şi de diasporă a ideologiei acestuia este şi mai subliniat sub Samuil Vulcan, urmaşul lui Ignatie Darabant în scaunul episcopal greco-catolic. Activitatea acestui cărturar de excepţie este relativ bine
cunoscută7, deşi unele revelaţii de arhivă vin să-i contureze profilul în
detalii din ce în ce mai elocvente. Este, de pildă, cazul unei epistole-circulară pe care Samuil Vulcan o adresează, la 27 noiembrie 1823, protopopului George Illyes din Giriş şi celorlalţi protopopi din dieceză. Cu
totul necunoscută pînă acum 8 , epistola e un document caract2ristic lumi6 A n d re i
W eres s, Tipografia crăiască din Buda, în Boabe de griu, III,
1932, p. 593 şi urm.
7
G h e o r g he Ş i n ca i, Adplansus, que lllustrissimo, ac Reverendissimo Domino Samueli Vulkan Graeco-catholico Episcopo Magno-Varadiensi etc. In Exordio
Pastoralis suae Dignitatis Omnigenam Felicitatem precantur. Sui Tribus Linguis
valachica, hungarica et latina. Budae, Typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1806;
Jo an nes Mi 11 a k o vi c h, Memoria Excellentissimi, Jllustrimi ac Reverendissimi Domini Samuelis Vulcan, Almae Dioecesis Magno-Varadiensis Gr. R. Catholicorum Episcopi, et S.C. et R.A. Majestatis Actuali Intimi Status Consiliarii. In tessaram gratae patriae die 20. Decembris, 1839. Edita a Joanne Nrp. Milla1covich, jurato Causarum F.U. Advocata. Quinque-Ecclesiis, Typis Lycei Episcopalis; Oradia
M[are] 3 ian. 1840, în Foaie pentru minte, inimă şi literatură, 1840, p. 47-48 (necrolog); Vulkan Samuel, în Tarsalkodo, IX, 1840, p. 165 (necrolog semnat Galborg); Samoil Vulcan, notă omagială în Gazeta de Transilvania, III, 1040, p. 14; Pa v e 1
V as ici, O dechiaraţie dorită, în Foaie pentru minte ... , 1843, p. 198-200; Pap p
S zi 1 a g y i J 6 z s e f, Vulkan Samuel nagyvciradi gărăg szert. egyhazm. piispălce,
în Religia cs Neveles, LI, 1843, nr. 3; I o an Munteanu, Samuil Vulcan, episcopul românesc de la Oradia Mare, în Foaie pentru minte ... , 1843, p. 172-173; I o an
Arde 1 ea n, Samuil Vulcan şi fraţii neuniţi, în Unirea, XI, 1901, nr. 32; C. Pa v e I, Episcopul Samuil Vulcan (1758-1839), în Raport despre Gimnasiul superior
greco-catolic de Beiuş, 1907-1908, p .3-10; Memoria lui Vulcan în Beiuş, în Răvaşul,
VI, 1908, p. 690-693; I ac o b Radu, Samuil Vulcan, episcopul român unit al
Orăzii Mari ( 1806-1839) şi biserica ortodoxă română, Oradea, 1925; V as 11 e B o 1 ca, Episcopul Samuil Vulcan al Orăzii, Oradea, 1939.

~

Originalul scrisorii se a{!ă la Arhivele Statului din Cluj-Napoca, Fond Blaj.
de documente, nr. 1177.
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nist, prin întregul ei conţinut, care este un apel pentru sprijinirea şi lansarea celor mai noi cărţi apărute de sub tipar sau pe cale de apariţie.
Iată textul documentului:

,,Iubite în Christos .frate!
Vasilie Pop, român, doctor a medicinei, a întors pre limba româObstetricia, adecă învăţătura de a moşi pruncul; care, trecind prin
censură, preste scurt voieşte a o dare la stampă.
Fără îndoială, carte aceasta, mai vîrtos preoţilor noştri, în locuri unde
nu se află moaşte esaminate şi aprobate, e foarte de folos, ca, după dă
torie să le poată învăţa. Preţul cărţei va fi 6 fl. 15 cr.v.v., cu atita adecâ
mai scumpă, findcă va cuprinde în sine şi 26 de figuri care, de la concepţie pînă după naştere, arată pre prunc în deschilinite posiţii sau forme.
Ladislau Gedeon, profesorul statisticei şi prodirectorul Academiei de
aici au dat la lumină o carte morală în versuri ungureşti, subt titula
Hasznos mulats<igok. Cit e de frumoasă şi de folositoare această carte, din
adăugata aid 7 însemnare a celor ce se cuprind într-însa se poate cunoaşte. Deslegată, se vinde cu 1 fl. 30 cr.v.v.
Andrei Bosanyi, profesorul limbei greceşti în aceastaşi Academie au
dat la tipariu Gramatica limbei greceşti, cu method bun şi regule în
limba latinească, luminat tilcuite; se cumpără cu 30 cr.v.v.
îndemnăm, drept aceea, pre toţi preoţii eparhiei noastre ca aceste
folositoare cărţi să le cumpere, trămiţind deodată, pentru cele două mai
de pre urmă, şi preţul lor, fiindcă se află tipărite, ieară pentru cea din
antîi vor pune banii cînd o vor căpăta.
nească

Episcop Samuil m.p.
Dat în Orade Mare, în episcopeasca noastră rezidenţie, 27 nov.
(1)823.
[Adresa:] De la episcopul greco-catholic a Oradiei Mari. Iubitului în
Christos frate Georgie Illyes, parachului şi protopopului Cirişului şi asesorului Sîntului Consistorium. La Giriş. Din deregătorie".
Neobişnuita scrisoare-circulară a lui Samuil Vulcan a făcut, într-adevăr, turul eparhiei, fiind semnată de luare la cunoştinţă, printre alţii, de
protopopii: George Illyes din Giriş, Ioan Borony din Bedeu, Ioan Vidray
din Santău şi Gavril Şerban din Sîntandrei. Ea aduce revelaţia profundă
a unui act de cultură neobişnuit, altul asemănător nefiind pînă azi identificat, după cunoştinţa noastră. In lipsa ziarelor care să facă oficiul de
publicitate, şi simţind nevoia acestui mijloc modern, Samuil Vulcan
uzează de poziţia sa de arhiereu ascultat şi respectat, pentru a populariza
cărţi profane, impunînd cumpărarea lor. Pe cit de departe este acest gest
de comportamentul obişnuit al unui cap bisericesc, ca şi de litera canoanelor pe care acesta e dator să le urmeze, pe atit se apropie el de conduita luministului cu deschidere spre enciclopedism, spre ştiinţele pozitive. Scrisoarea e ca un .pa~port de ieşire din mentalitatea medievală,
https://biblioteca-digitala.ro
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C'ontrariind chiar, la prima vedere, prin îndrăzneala ei: Samuil Vulcan
recomandă „Ex Officio" o carte de obstetrică, ştiinţă dacă nu condamnată,
la 1823, de morala ipocrită a bisericii, dar cel puţin ocolită cu obstinată
pudoare, apoi o carte cu cîntece de petrecere şi, în fine, o gramatică. In
mod firesc, el recomandă cu predilecţie importanta lucrare a lui Vasile
Pop, care însă n-a mai apucat să iasă de sub tipar. De remarcat e faptul
C'ă scrisoarea lui Vulcan conţine singura indicaţie despre alcătuirea unei
cărţi de obstetrică în limba română, la 1823, care este pe departe cea mai
veche preocupare de acest fel din istoria medicinii româneşti.
Am scos la lumină scrisoarea-circulară a lui Samuil Vulcan din
27 noiembrie 1823, pentru conţinutul ei completiv la reconstituirea peisajului luminist în cultura noastră modernă. Mesajul scientist pe care-l
trimite de dincolo de vreme este, în plus, o dovadă a locului aparte pe
care l-a ocupat Oradea în acest mare curent spiritual.
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Procesul de penetraţie a junimismului în Transilvania se identifică,
de fapt, cu răspîndirea ideilor maioresciene dincoace de Carpaţi. Această
concluzie par să ne-o ofere atît informaţiile publicate, de-a lungul anilor,
în presa vremii, cit şi cercetările ulterioare, întreprinse de către diferiţi
autori. Cunoaştem, datorită lor, faptul că apariţia ce1or dintîi „Critice<'
ale lui Maiorescu, dar mai ales a studiului „Limb:i română în jurnalele
din Austria", unde autorul scotea în evidenţă stilul viciat de gre~eli al
presei româneşti din Transilvania, a stîrnit un ecou nefavorabil şi nu
puţine reacţii ostile în rîndul intelectualilor din Ardealul dominat de
latinism. Critica lui Maiorescu, incisivă şi fără menajamente, dar sinceră,
putea, desigur, să-i nemulţumească pe unii dintre aceştia, opunîndu-i, cel
puţin vremelnic, direcţiei pornite de la Iaşi. Departe de a ţinti, însă,
ostracizarea lor, Maiorescu, aşa cum observă I. Verbină, încă în 1942,
combatîndu-1 pe un detractor al criticului 1 , a urmărit, în fond, tocmai
impulsionarea şi stimularea valorilor cultural-literare din Transilvania.
Trecînd peste cauzele, îndeobşte cunoscute, ale atitudinii o.stile manifestate, într-un anumit moment, în Ardeal, faţă de „Junimea", vom încerca
să evidenţiem, mai degrabă, cîteva din aspectele pozitive de colaborare
statornicite ulterior între scriitorii transilvăneni şi cei grupaţi în societatea literară ieşeană înfiinţată la 1863-64 accentuînd îndeosebi contribuţia lui Titu Maiorescu.
Urmărind publicistica transilvăneană din perioada respectivă constatăm că, deşi prin atitudinea sa Maiorescu a lezat oarecum susceptibilitatea scriitorilor ardeleni, primele sale lucrări, în care această atitudine,
intransigentă, era deosebit de pregnantă au înregistrat, totuşi, şi unele
aprecieri mai realiste. In afară de cele semnalate pînă acum 2 , menţionăm
în plus cîteva informa\ii cuprinse în revista Familia, prin care se anunţa,
1
I. V e r b i n ă, Aspecte din lupta junimistă în Transilvania, în Studii literare, val. I, Sibiu, 1942, p. 59-93.
2
Ibidem; Ion Breazu, Literatura Tribunei, în Dacoromania, VIII, 1934-J.936,
p. 2-111.
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în 1867, apariţia în volum a două lucrări scrise de Maiorescu: studiul
despre poezia română şi recenzia culegerii de folclor a lui Alecsandri.
Redacţia salută această iniţiativă editorială a revistei Convorbiri literare,
pe care o consideră „pretenţioasă" 3 •
Pc linia eforturilor de înţelegere a orientării maioresciene în problemele majore ale culturii româneşti, aceeaşi revistă anticipează, în 1869,
prin pana lui Iosif Vulcan, apariţia Dicţionarului grotesc, de Alecsandri,
al cărui efect nu putea fi. în închipuirea autorului, mai puţin salutar
decît cel stîrnit, în 1871, cu Prandiulu academicu, dat de Odobescu. Acesta
este sensul pe care l-am desprins noi din cuvintele: ,,Va fi, desigur, plină
de spirit opera iubitului nostru poet" 4 .
Ca o dovadă de sprijinire a acţiunii culturale pornite de „Junim?a".
în frunte cu Titu Maiorescu, apare şi un alt articol din Familia, în care
se ia atitudine împotriva unui condeier din Blaj, Acesta îşi permisese
a pune la îndoială competenţa lui Alecsandri în ceea ce priveşte limba
română, încercînd să minimalizeze totodată valoarea operei sale. Răspun
sul, ce pare să vină din partea aceluiaşi Iosif Vulcan, dincolo de causticitatea formulării, probează orientarea justă a autorului în problema scrierii
limbii române: ,,Galanteria la o parte!", Aşa strigă cineva în „Archivu"5 •
vorbind despre temeritatea d-lui Alecsandri care a cutezat a se amesteca
în curăţirea limbei române şi apoi după această exclamaţie, la fine zice:
„Latinii aveau un proverb vechi: «Sutor, ne ultra crepidam!» Va să
zică, poetul ,rămîie poet şi nu creadă că dacă a scris un vodevil burlesc,
numaidecît e şi un Homer, Dante, Voltaire". Ei bine, un individ care
poate să scrie cu atîta cinism despre cel mai mare poet al nostru sau
nu e capabil a se ridica la înălţimea lui, spre a-l înţelege sau e atît de
ignorant, încît nu ştie că acesta a scris nu numai cite un vodevil burlesc.
Iar dacă ştie ce figură gigantică e în literatura română Alecsandri, desigur
n ...a citit încă „Purtarea de bună cuviinţă" a d-lui Cipariu" 6 •
Iustin Popfiu, ale cărui prime ambiţii publicistice fuseseră respinse
(e drept, însă, cu mult tact) de către redactorul Convorbirilor literare,
apreciază lucrarea lui Maiorescu „Despre scrierea limbii române" ca importantă, deoarece pledează pentru principiul fonetic „de mijloc" 7 • Iar
acele săgeţi critice venite din partea colaboratorilor Familiei, ca Spiru
Ghimpescu, Radu Năsturel, sau Ioan Cav. de Puşcariu, ca şi acuzaţiile
de plagiat formulate în contra lui Maiorescu de către Aron Densuşianu,
dovedeau mai curînd o vanitate lezată, decît siguranţa adevărului ştiin
ţific8. Ele s-au frînt în faţa ofensivei culturale înnoite ale „Junimii", iar
,,refractarii ieşeni", cum fuseseră numiţi scriitorii din jurul criticului,
J

4
5

6
7

H

Familia, 1867, :p. 362.
Ibidem, 1869, p. 286.
Ibidem.
Ibidem, 1869, p. 430.
Ibidem, 1867, p. 38-41
Ibidem.
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cucereau noi simpatii şi poziţii în Transilvania.
Treptat scriitorii şi
oamenii de cultură de aici s-au convins de caracterul constructiv al criticii, de necesitatea promovării ei în ştiinţă şi în producţiile literare.
Foarte importantă şi utilă, în acest sens, a fost acţiunea de popularizare
desfăşurată de către Iacob Negruzzi. Decisivă, însă, rămîne tocmai competenţa lui Maiorescu, dublată de fermitatea şi consecvenţa cu care criticul a înţeles să-şi susţină principiile. Aceasta îi dădea posibilitatea să
constate în Observări polemice că o serie de publicaţii, printre care multe
din Transilvania, ,,au binevoit a susţine cu vioiciune critica literară şi a
confirma ruperea pactului tacit de lăudare reciprocă ce se încheiase mai
înainte în această parte a vieţii noastre intelectuale" 9 • 1ntr-adevăr, revistele transilvănene, urmînd şi exemplul Telegrafului Român de la Sibiu,
adoptă pe rînd ortografia fonetică preconizată de Maiorescu în lucrarea
sa Despre scrierea limbei române, f ăcînd loc totodată în paginile lor unei
linii mai selective, mai critice. Astfel, Familia, al cărei redactor sperase,
la început, în posibilitatea unificării ortografiei pe baza etimologiei 10 , introduce, începînd din 1882, fonetismul moderat. Orientarea mai hotă
rîtă a lui Iosif Vulcan spre „Junimea", avînd urmări pozitive asupra
profilului revistei sale, se poate observa, de exemplu, în maniera prin
care aceasta informează (cu lux de amănunte), despre dezbaterile din
sesiunea generală 1880-1881 a Academiei Române, în cadrul căreia s-a
discutat proiectul noii ortografii. Intervenţiile lui Maiorescu, contribuţia
sa sînt mereu subliniate 11 • Mai concludentă ni se pare, însă, prezenţa, începînd din 1882, a unui număr tot mai mare, de poeţi şi scriitori junimişti în coloanele foii orădene. între ei se detaşează Eminescu, Alecsandri,
D. Zamfirescu. La finele sesiunii de care am pomenit, Iosif Vulcan, care
întîmpinase cu o răceală academică observaţiile lui Maiorescu din 1868,
cu privire la limba şi stilul publicaţiilor din Transilvania 12 , notează cu
satisfacţie înţelegerea ce s-a realizat în chestiunea ortografiei, prin evitarea atît a purismului radical, cit şi a primejdiei de a „nesocoti latinitatea limbii" 13 • El felicită cele două tabere, pentru cuminţenia de a-şi fi
făcut concesii reciproce la momentul oportun, de a fi evitat alunecarea
în impas, prin continuarea disputei. Cu acest prilej, redactorul Familiei
cita dintr-o scrisoare a lui Maiorescu, în care se vede cum acesta din urmă
ştiuse a crea aparenţa că de nici o parte n-au existat învinşi şi învingă
tori. 1n realitate era limpede, etimologismul radical îşi trăia ultimii ani,
iar lovitura de graţie avea să i-o dea Tribuna.
Cu prilejul jubileului de 70 de ani ai criticului, în 1910, Transilvania,
organul Astrei, sublinia meritele acestuia în cultura noastră, recapitulînd
Titu Mai ore s cu, Critice, I, Ed. pt. Lit., Bucureşti, 1967, p. 132-133.
cerem de la Societatea Academică, în Familia, 1878, p. 433-435.
11
Familia, 1881, p. 205, 214, 221, 227, 234, 239, 246.
12 Ibidem, 1868, p. 21.
13 J bidem, 1883, p. 23'3-235.

0

° Ce

1

https://biblioteca-digitala.ro

Gheorahe

5!12

Şora

4

cîteva din lucrările sale de bază. Într-un articol semnat de O. G. (desigur
Oct:wL.rn Goga)H se relevă calităţil-2 criticii maioresciene: obiectivitatea,
caracterul onest, ,,olimpianismul", ,,seninătatea" criticului, ,,arbiter clegantiarum", ,,aristocrat al gîndirii", care „nu se coboară în vălmăşagul
ambiţiilor înguste şi al patimilor vulgare", toate acestea sint prilej de
admiraţie pentru autor, care beneficiase, de altfel, după cum se ştie, de
sprijinul moral al lui Maiorescu. Prin Partenie Cosma, comitetul central
al Asociaţiunii transilvane trimite la Bucureşti o scrisoare de felicitare,
semnată de Iosif Sterca-Şuluţiu, în calitate de preşedinte şi de Octavian
Goga, secretar.
Maior2scu folosise şi el ocazia d2 a saluta mişcarea culturală din
Transilvania, festiv, în 1904, la jubileul revistei Familia, precum şi cu
patru ani mai tîrziu, în 1908, cînd elogia Gazeta Transilvaniei, aflată pe
atunci, la al 70-lea an de apariţie.
Informind despre activitatea editorială de la Sibiu, G. Bogdan-Duică,
porn:t şi el sub auspiciile „Junimii", dar evoluind cu timpul spre istorism (şi sub influenţa lui Gherea), anunţă tipărirea în Biblioteca poporală
a Tribunei a unei cărţi de Bret-Harte, tradusă de Maiorescu.
Sub zodia „Junimii" stau şi începuturile literare ale lui Ioan Slavici.
Relaţiile dintre acesta şi „Junimea", pe de o parte, precum şi cele dintre
el şi Maiorescu sau Iacob Negruzzi, pe de altă parte, constituind un întreg capitol din istoria noastră literară, au fost amplu luminate prin
publicarea documentelor lui I. E. Torouţiu.
Tn:>dnd peste ele, se cuvine să înşirăm, însă, cîteva nume de culturali transilvăneni care, la indemnul sau cu sprijinul direct al lui Titu
Maiorescu sau I. Negruzzi, au colaborat şi s-au afirmat la Convorbiri litercire. Astfel, Grigore Sima al lui Ion trimite poezii populare, care au
apărut în cîteva numere din anii XIV şi XV ai revistei; Mihail Străjanu
aduce studii de teorie şi critică literară, precum şi traduceri din autorii
antici; I. Scipione Bădescu publică poezii populare culese, la indemnul
Societăţii Orientul, în Maramureş. De remarcat critica acestuia, purtînd
o amprentă vădit maioresciană în cazul traducerii, considerată „pleavă
literară" a poeziilor „Clopotul" şi „Plimbarea" de Schillerrn. As~menea
lucrări sînt o „insultă" pentru limba română, scrie autorul, iar publicului
i se înfăţişează un Schiller denaturat, o literatură germană falsificată 1 ~.
Un colaborator asiduu al Convorbirilor literare era şi bănăţeanul Au,-el
C. Popovici, iar Coriolan Brediceanu, tot din Banat, întreţinea legături
cu revista ieşeană încă gimnazist fiind p2 cînd semna ca secretar literar
al societăţii de lectură din Beiuş 18 •
14

Ibidem, nr. 1-2, p. 1-4.

1:;
16

Convorbiri literare, 1890, p. 1071.

17

Corvorbiri literare, 1871, p. 150-151,

18

Familia, 1868, p. 202.

Autorul traducerii N.

Rucăreanu.

https://biblioteca-digitala.ro

Din

5

leqăturile

lui Titu Maiorescu cu scriitorii din Transili·ania

Asemenea lui I. S. Bădescu, bihoreanul Miron Pompiliu, stabilit, d.__altfel, încă din 1869, la Iaşi ~i care s-a remarcat h mod deosebit printr-o
muncă intensă la redacţia Convorbirilor literare, beneficiază şi el de sprijinul societăţii „Junimea", care-i tipăreşte, în 1870, un volum de „Ba-Zade populare române". In afară de aceasta, M. Pompiliu este şi autor al
unor lucrări originale, ce-şi păstrează încă şi azi valoarea. Ceea ce considerăm necesar să subliniem în cazul lui, însă, este faptul că, deşi venea din Ardealul lui Cipariu şi Laurian, n-a fost, nici pe ascuns, partizanul acestora. Recenzînd. în 1872, ,,prelecţiunile populare" ţinute de
către membrii notorii ai „Junimii " 19 , este remarcat de Maiorescu. într-o
scrisoare din 1875 către Ştefan Vîrgolici, criticul îl recomandă spre a face
o dare de seamă .asupra lucrării lui Giovanni L. Frola: ,,O nouă încercare
de soluţionare a problemului ortografic" 20 • Recenzînd, în 1883, volumul
Flori de toamnă, de T. V. Păcăţian, Pompiliu are prilejul să-şi dovedească
adeziunea la orientarea maioresciană ce se opunea tendinţei de latinizare
a limbii române. Versurile recenzate i se par nişte „încercări atît de
copilăreşti, încît, cetind numai cîteva, crezi că ai a face cu o continuare c,
acelei mişcări literare de peste Carpaţi care a fost minunat de întrupată
în „Mugurii Aradului", ,,Muza română" şi „Fenice", toate nişte cărţi pă
gubitoare pentru dezvoltarea unui gust ales şi pentru cunoaşterea adevăratei limbi româneşti" 21 • La Fenice, almanah editat de Societatea de
lectură din Oradea, Miron Pompiliu a colaborat cu versuri, pe cînd era
elev la gimnaziul de acolo. Ţinînd cont de acest fapt, atitudinea adoptată
în articolul amintit mai sus ni se pare semnificativă şi concludentă pentru evoluţia se pozitivă, sub înrîurirea ideilor lui Maiorescu.
O „Ars poetica sui generis" o constituie articolul Un poet nou şi un
critic vechi, publicat de M. Pompiliu în Familia 22 , drept răspuns la elogiul nejustificat pe care Gr. Silaşi îl făcuse, cu citeva săptămîni mai
înainte, în aceeaşi revistă 23 poeziilor aceluiaşi T. V. Păcăţian, ca şi recenzia volumului de versuri „Florile inimii", de Isaia E. Basco, apărută
în Convorbiri literare 24 • Incă în recenzia cărţii „Flori de toamnă", despre
care am amintit deja, M. Pompiliu consemna sporirea exigenţelor criticii
literare după 1864: ,,Cu douăzeci de ani în urmă, arăta el, pe cînd critica
serioasă şi sistematică era aşa de puţin cunoscută în literatura noastră,
apariţiunea unor alcătuiri de felul celor cuprinse în volumul de faţă ar
fi fost un lucru foarte obişnuit" 25 • Acum, însă superficialităţii abuzului
de neologisme sau de provincialisme, violării uzului gramatical statornicit trebuie, după cum crede M. Pompiliu, să li se spună un răspicat „în
lături"! 1n lături, deci, cu extravaganţa poetică, în lături cu simţirile si19
20
21
22
23

21
2:;

Convorbiri literare, 1872, p. 68-70.
I. E. Tor ouţ i u, Studii şi documente literare, vol. I, p. 1-4.
Convorbiri literare, 18~3, p. 403.
Ibidem.
Familia, 1868, p. 202.
Ibidem.
Convorbiri literare, 1883, p. 403.
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mulate, în lături cu platitudinea strecurată sub masca ideilor îndrăzneţe!
Tinerii versificatori de peste Carpaţi trebuie să renunţe la dulcegăriile
sentimentale, la retorism, la patosul jenant de care respiră greu poezia
lor, Li se recomandă cunoaşterea poeziei populare (nu copierea ei, însă)
şi studiul modelelor oferite de înaintaşi Alecsandri, Bolintineanu, etc.
Poeziei transilvănene, cu excepţia celei a lui A. Mureşanu, Pompiliu îi
opune, în manieră maioresciană, lirica viguroasă a lui Eminescu „Şi cînd
ne gîndim la acest soi de muncă intelectuală fără miez şi fără vlagă, ne
vine în minte partea a doua din „Epigonii" poetului. Substanţioasele versuri sunt aşa de potrivite pentru cazul de faţă (citatul face parte din
polemica cu Gr. Silaşi, n.n.) şi întrucîtva chiar pentru timpul în care ne
aflăm: ,,lară noi?" noi, epigonii?" 26 •
Prin prisma acestor observaţii, ca şi prin propria lui contribuţie literară, M. Pompiliu ne apare, astfel, cu unul din scriitorii transilvăneni
de valoare formaţi la şcoala ideilor serioase ale „Junimii".
Despărţiţi prin graniţe politice de laşul junimist, tinerii transilvăneni
cu aspiraţii literare beneficiază, totuşi, de sprjinul moral chiar, de îndrumarea permanentă a lui Maiorescu. Şi rezultatele nu întîrzie să se arate.
In preludiu la biografia poetului Victor Vlad Delamarina, criticul avea,
astfel, ocazia să noteze: ,,Deşteptată poate prin direcţia critică a „Convorbirilor literare" ... , întărită prin puternica influenţă a poeziilor lui
Eminescu, tinerimea română de peste Carpaţi se înfăţişează deodată cu
deplină aptitudine de a simţi şi de a întrupa frumosul în formele literare .. ." 27 • Revirimentul semnalat de către Maiorescu se produce cu Lucreţia Suciu, poeta bihoreană care, răpusă de boală, se stinge în floarea
vîrstei, în 1900, la Oradea 28 • Poeziile Lucreţiei Suciu, pline de un farmec
juvenil, apărute în volum chiar în anul morţii Luceafărului, 1889, îl surprind pe Maiorescu. El vede în ele primul simptom al renaşterii posteminesciene, ·caracterizat prin „adevăr al simţirilor şi pe alocurea (prin)
naturalism senin, pînă aproape de literatura antică" 29 • La îndemînul lui,
un mănunchi de cinci poezii ale Lucreţiei Suciu au fost reproduse în
Convorbiri literare 30 • Dintre acestea, La scaldă, remarcată de N. Iorga,
care o apropie de ciclul lui V. Hugo, Orientalele 31 , este demnă de o antologie a celor mai izbutite creaţii feminine.
Urmează, în ordinea dată de critic, Ioan Popovici Bănăţeanul, cu
povestirile sale" de întîmplări obişnuite, dar din mijlocul cărora se înalţă
încetul cu încetul o frumuseţe sfioasă, cu atît mai încintătoare, cu cit e
mai discretă" 32 • ,,Moartea prematură, - continuă Maiorescu - a tăiat
2
G
27

Familia, 1883, p. 86.
T. M ai o re s cu, op. cit., li, p. 382.
28 Amănunte vezi la Teodor Neş, Oameni din Bihor, Oradea Marc, 1937.
2
~ T. M a i o re s cu, op. cit., II, p. 382.
ao Convorbiri literare, 1889, p. 297-300.
31 T. M ai o re s cu, op. cit., II, p. 382.
32 N.
I org a, Istoria literaturii româneşti contemporane, I, Crearea formei,
Ed. Adevărul, Buc., 19J4, p. 369.
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aici firul unei dezvoltări de o excepţională valoare" 33 . Din studiul consacrat lui I. Popovici Bănăţeanul desprindem, pe lingă o intuiţie sigură
a valorilor, grija deosebită pentru talentele literare. n cunoscuse la Bucureşti, în 1891. Tînărul i-a trimis cîteva poezii „spre apreţiere", după
expresia criticului. Portretul acestuia, dat de Maiorescu, se alcătuieşte
din linii calde, uşor unduitoare, respirînd afecţiune, emotivitate. Il sfă
tuieşte să se întoarcă la şcoala din Caransebeş, pe care o părăsise silit de
împrejurări şi stăruie acolo ca să fie reprimit. Nuvela sa intitulată ln
lume, citată la „Junimea" în seara de 16 ianuarie 1893, a produs aci,
după mărturisirea criticului, o adevărată „sărbătoare literară" 34 • Maiorescu admiră la tînărul prozator simplitatea, claritatea exprimărilor. La 7
martie, acelaşi an, el ii scria încîntat lui Duiliu Zamfirescu despre „bănă
ţeanul cu delicateţe de simţiri şi de expresii" 35 • Din pasajele reproduse în
cuprinsul studiului, Maiorescu deduce „liniştea intensivă a stilului, plastica descriere a amănuntelor limba plină de miez . .. " 36 , caracteristici ale
unei scrieri realiste. Despre poeziile lui Ioan Popovici el afirmă că, deşi
influenţate de Eminescu, cîntă cîteva din ele iubirea „cu atît adevăr şi
cu atîta frumuseţe" 37 , cum nimeni nu o mai cîntase după acesta.
O corespondenţă a lui Ion Popovici Bănăţeanul, din 20 martie 1893,
către Maiorescu „e admirabil scrisă după expresia destinului, cu
acel stil intuitiv din care renaşte realitatea şi se înfăţişează în acelaşi
timp transfigurată în imagini tipice" 38 • Citească oricine această scrisoare,
şi va constatat că Maiorescu n-a exagerat, atribuindu-i calităţi de scriere
literară autentică.

Ion Popovici Bănăţeanul murea la 29 august şi odată cu el o speranţă
a literaturii româneşti din Transilvania. Aceasta era şi oonvinigerea lui
Maiorescu, sincer exprimată prin cuvintele: ,,ln prea scurta lui trecere
prin viaţă, Popovici a ştiut să înfăţişeze o parte a poporului nostru muncitor în forma neperitoare a artei" 39 • Ajunşi aici, nu ni se pare nepotrivit
a aşterne citeva slove în plus cu privire la scrierile rămase de la Ioan
Popovici Bănăţeanul. Ele sînt - ca o primă constatare - dovada unui
talent incontestabil (semnalat de către Maiorescu), talent pe care împrejurările vitrege l-au împiedicat a se realiza.
Modestia, sinceritatea acestuia se văd într-una din aceste scrisori,
unde autorul vorbeşte despre nuvela sa „Fără noroc", pe care ar fi dorit-o mai bine realizată. Dar boala necruţătoare i-a stînjenit intenţiile.
,,Nu e mare lucru de ea - spune el - dar altul era planul, alta ţesă33

T. Ma i ore s c u, op. cit., II, p. 332.

34

Ibidem, p. 367.

as I. G e org e s cu, Din legăturile lui Maiorescu cu ardelenii, în Convorbiri
literare, 1937, p. 287.
36 T. Mai ore s cu, op. cit., p. 287.
37

38

39

Ibidem, p. 371.
Ibidem, p. 375.
Ibidem, p. 378.
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tura şi altul ar ji fost stilul acestei lucrări'' 40 • Avea de gînd să scrie şi
un studiu cu titlul „De ce Eminescu a avut atîta influenţă asupra generaţiei de astăzi" 41 , la propunerea lui Maiorescu. In acest studiu, un capitol ar fi consacrat nodului cum a fost receptată şi asimilată poezia
Luceafărului în Transilvania, ceea ce, desigur, ar fi fost interesant pentru eminescologii con tem por ani.
Într-o altă scrisoare, datată 22 mai 1895, mulţumindu-i criticului
pentru ajutorul acordat 42 , Bănăţeanul apreciază în acelaşi timp o scrisoare primită de la acesta, care a avut pentru el efectul unei ploi, ce
cade în vremi dogorite pe pămîntul fript de sete" 43 • Din aceeaşi scrisoare
desprindem şi o anumită concepţie a scriitorului proletar care a fost Ioan
Popovici Bănăţeanul. Prin cuvinte pline de adevăr şi sarcasm, înfierînd
tagma bisericească, el lasă o pagină Yaloroasă de literatură anticlericală.
„Să nu mi-o luaţi în nume de rău, domnule Maiorescu, i se adresează
el criticului - dacă vă spun că, după îndelungate experienţe, m-am convins că popimea e o clică de oameni care îşi promovează interesele lor
personale, chiar dacă ar fi în detrimentul bisericii şi al obştei, şi cu fă
ţărnicie scîrboasă tot ei sint care se plîng. Şi mai scandalos este că nă
zuiesc să se înconjoare şi să aquireze tot oameni cu şira spinării elastică .. ." 44 • Apoi ca o continuare a acestei profesiuni de credinţă, Bănăţea
nul îşi declară în scurt personalitatea ,, ... eu nu fac nimănui complimente"45. Revenind la nuvela „Fără noroc", care nu s-a mai publicat în
Convorbiri literare, autorul este de părere că ar „trebui meremetisită" 46 ,
d;)Vedind un spirit înalt de exigenţă faţă de propria sa creaţie.
Acelaşi procedeu, al evocării îmbinate cu analiza la obiect, îl utilizează Maiorescu şi în cazul lui Victor Vlad Delamarina, alt poet bănăţean
mort în floarea Yîrstei ,.-cu zile, ca Popo\-ici deabia ieşit din copilărie,
neavînd timp să se formeze, rămas aproape necunoscut, dar meritind să
fie cunoscut" 47 • Talentul său, spune Maiorescu, ,,încolţise pe una din
treptele care duc la înălţimile arteiM 8 • Şi în acest caz, el intuia potenţele
artistului pe care „moartea l-a sustras de a se destăinui, in ceea ce are
mai de preţ, contemporanilor". Era în el, spunea autorul în alt pasaj, ,,o
puter2 impulsivă spre literatură, posibilitatea unui autor pentru mai tirziu, p2ntru timpul maturităţii, pe care însă, moartea nu i l-a îngăduit" 4 9.
Asemenea aprecieri trădează căldura sufletească mult timp refuzată
lui Maiorescu, pasiunea unduind în dosul răcelii selenare ascunsă cu
40
41

I. E. Tor ouţ i u, Studii şi documente literare, Voi. V, p. 51:
Ibidem; T. Maiorescu, op. cit., II, p. 375.

Autorul se referă Ia ajutorul material arordat probaibil de Maiorescu, pentru a se trata, într-o staţiune (T. Maiorescu, op. cit., II, p. 382).
43 I. E. Tor ou ţi u, op. cit., p. 52.
0
Ibidem, p. 52.
~ Ibidem, p. 54.
42

46

Ibidem.

41

T. Maiorescu, op. cit., II, p. 383.

48
49

Ibidem.
Ibidem, p. 385.
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în mod ştiut împinsă în marginile rigoarei ştiinţifice. fa1· prin evocarea acestor figuri de tineri scriitori dispăruţi prematur, înainte de a fi
apucat să se afirme în toată plenitudinea forţei lor creatoare, prin introducerea lor în istoria literaturii, Maiorescu a scris un capitol luminos al
biografiei sale.
Şi fiindcă ni se oferă prilejul deşi nu intenţionăm o caracterizare
sub acest aspect - aducem o dovadă în plus despre Maiorescu -- omul.
Într-o notiţă bibliografică din 1895, se arată că acesta era entuziasmat
pentru poezia lui Coşbuc, ştia o mare parte din versurile lui pe de rost.
Autorul, care semnează cu pseudonimul X.Y.Z., trebuie să fi fost un intim al lui Maiorescu, din moment ce nota despre el: ,, ... clasica „Nunta
Zamfirei", în momentele vesele, o are mereu pe buze" 50 . Coşbuc întruneşte, de altfel, exigenţele lui Maiorescu şi în studiul consacrat lui Vlad
Delamarina.
Ar fi de adăugat, pentru a schiţa, fie numai în liniile cele mai generale, un tablou al relaţiilor dintre Titu Maiorescu şi scriitorii din Transilvania şi Banat, cîteva cuvinte despre acea mişcare junimistă ce pulsa
în sinul Societăţii Academice social-literare „România-jună" a tinerilor
studenţi români din Viena. De prisos a mai spune că unul dintre promotorii ideilor maioresciene a fost aici, ca şi mai tîrziu, în ţară, ardeleanul Slavici. Destul că la 1882, cînd se împlineau 15 ani de la apariţia
Convorbirilor literare, ,,România jună" se orienta deja, aproape în exclusivitate, spre ideile literare ale „Junimii". La această dată, în compoziţia
ei, din punct de vedere numeric, primau tocmai transilvănenii. Reveniţi
în ţară după studiile la universitatea vieneză, ei vor duce în centrele
româneşti de provenienţă, la Arad şi Oradea, Orăştie, Beiuş, Caransebeş,
Năsăud şi aiurea, ideile cu care se înarmează la Viena, aprinzînd acolo
făclia junimismului. Cu apariţia Tribunei, în 1884, ştafeta acesteia va fi
preluată de o nouă generaţie, în care s-au ilustrat, chiar de la început,
o seamă de mari scriitori printre care Coşbuc, Ilarie Chendi, Octavian
Goga, etc.
ln încercarea noastră de a remarca cîteva din acele momente ce au
stat la baza raporturilor dintre T. Maiorescu şi scriitorii din Transilvania
şi Banat, nu ne-am propus, fire'?te, să prezentăm evoluţia lor ca un marş
triumfal al „Junimii", al ideilor critiicului. N-am intenţionat nici să dăm
acestor raporturi implicaţii etice sau estetice mai adînci decît acelea pe
care le vor fi avut în realitate sau pe care le-a constatat, cu trecerea anilor, atH Maiorescu însuşi, cit şi o serie de istorici literari. Tabloul acestor
raporturi ni se înfăţişează ca o înlănţuire de succese şi decepţii, de aspecte critice şi polemice, toate avînd rol purificator şi prin care judecata
de valoare, încetăţenită de Maiorescu, şi-a făcut treptat loc, combătînd
mediocritatea, falsa erudiţie, frazele fără cuprins.
Dincolo de orientarea modernă pe care Maiorescu a imprimat-o gîndirii şi concepţiei artistice a scriitorilor din Transilvania şi Banat, din50

Dreptatea, Timiş0,ir;:i, 1895, nr. 36.
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colo de amiciţia literară pe care au cultivat-o cu unii dintre aceştia,
apare poziţia sa justă, axată pe tradiţiile realiste şi populare ale culturii
noastre, în deplin acord cu aspiraţiile comune ale întregului popor român
~pre unitatea naţională.

DES RELATIONS DE TITU MAIORESCO AVEC LES ECRIVAINS
DE TRANSYLV ANIE
(Resume)

L .mteur met en evidenice le role positif de Titu Maioresco en ce qui concerne
la propagation et l'aiction de cultiver Ies valeurs roumaines. Ainsi on peut remarquer son iofluence sur Ies ecrivains de Transylvanie et de Banat surtout dans la
periode d'epanouissernent de la culture rourneine.
Le tableau des rapports entre Titu Maioresco et Ies ecrivains de T-ransylvanie et de Banat est presente comme un enchainernent des succes et deceptions,
d'aspects critiques et polerniques. Tout cela a en un role purifica1eur car le jugernent de V1a.leur promu par Maioresco a fait chemin en combattant la mediocrite,
la fausse e-rudition, les phrases sans contenu.
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EMILIA LUNGU PUHALLO- COLABORATOARE DIN BA.NAT
LA REVISTA „FAMILIA"
de

ELENA BORUGA

Revista „Familia", în coloanele cărieia s-au întîlnit condeiele scriitorilor din toate provincii'le româneşti, a fost deosebit de generoasă şi
cu Banatul. Nu se poate concepe o istoirie a oul1turii bănăţene fără a ţine
seama de producţiile liteirare, arti1col ele şi diverisele ştki şi informaţii
publicate de revi'S'ta lui Iosif VulJcan, referitoare la multiple1le manifestări spirituale ale bănăţenHor. Alproape în fieoare număr din „Familia",
pe parcurS1ul celoir patruwci şi doi de ani de apariţie, întîlnim işi ci.te un
ooou din Banalt reflectat într-o contribuţie liteirară, o 0Ulegere de foldlor,
o informaţie despre vreo manifestare culturală din Banat siau wieun articol despre pe:rsonialităţHe cu]turale ale Banatului. Mulţi puhliJciş.ti bă
năţeni din a dorua jurrnăt.ate a secollllJlui a1
l XIX-lea aiu coLaborat la „Fami11ia". Dintre ei amintim pe poetul Iulian GrozeSICu care în primii doi
ani de apariţie a „Fami[iei" a fost redactorul intern al ei1, apoi A.T.
Marienescu, Vincenţiu Babeş, Simion Mangiuca, Ion Tripa, Elia Trăilă,
T.V. Păcăţianu, Ioan Popovilci-Bănăţ,eanul, Viictor Vla1d Delamarina, Sofia Vlad Rădu1lesiou, Coriolan Bredi'ceanu, Gh. Crăinicea.nu şi alţii.
In anii 1874-1883 în coloanele „Fam'illiei" un spaţiu larg ocupă
prodUJCţiile liberare şi documentare iaile Bmiliei Lungu (căis. Puhal:Lo),
care aşa cum menţionează I. D. Suciu - este „,prim.a femeie română
care s-a încumettat să sicrie un roman " 2 •
Emilia Lungu Puhaiiio s-ia năsicut la 23 octombrie 1853 în SînnicoJau Mare 3 • Ea este fiiaa întvăţătlorullui Traian Lrmgu, cunotscut atît ca
un bun pedagog, prin folosirea unei metode de predare practice şi intuitive, cit şi ca un animator al vieţii culturale naţionale din Timişoara
secolului al XIX-lea. Cu:rsuTi1le prillnlare le urmează la şicoalla ta:tăilui său,
in Timişoarra-Faibric, UI1!de Traian Lungu ocupa un post de învăţător
la şcoala confesională română din anul 18554, iar îinvăţărn!Întul secun1

1
2

1918),
3
4

Aur e 1 Cosma, Prin Timişoara de altă dată, Timişoara, 1977, p. 99.
I. D. Suciu, Literatura bănăţeană de la început pînă la Unire (1582Timişoara,

1940, p. 130.

Arhivele Statului Timişoara, fond Emilia Lungu-Puhallo, dos. 13/1879, f. 1.
Ibidem, dos. 130, f. 1 şi dos. 166, f. 1.
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Flg. 1. Emilia Lungu-Puhallo, in 1886 (originalul la Muzeul Banatu1ui
Timişoara ,

fond E. Lungu-Puhallo)

https://biblioteca-digitala.ro

2

E. Lunqu-Puhallo -

colaboratoare la „Familin"

601

dar la şcoala de pe lîngă mănăstirea „Notre Dame" din Timişoam. In
anii şcolari 1875/76 şi 1876/77 o găsim ca elevă particulară la Preparandia din Arad, luîndu-şi examenele cu rezultate bune".
în familia ei, lecturia în Limba ,r,omână era o tn1diţie. într-un interviu, consemnat de L. Jurchewu în ziaflul timişorean „Vestul" din anul
1932, E. Lungu-Puha[lo declară: ,,Căpătam Gazeta Transilvaniei, cu jurna'lul, cu scri•sul, ou şconla, cu asta m"""am pomenit" 6 • Dintr-un caiet cu
poezii, copiate de E. Lungu, aflăm că o interesa printre alţi poeţi şi D.
Bolintineanu şi V. Alecsandri7.
Fruni-lia sa era frecventată permanent de scrii1t'O•ri şi intelectuali ro~
mâni, dintTe oare poetul Iulian Grozesicu, unchi a1l Emiliei Lungu, oare
o va îndemna să coilaborreze la „Fami'lia", cunosoutul medi'C şi om de
ştiinţă Pavel Va:sici, generali (Seraicin, Dada, Dragalina), precum şi învăţători şi reprezentanţi ai biseriicii române, animaţi de înialte idealuri
naţionale pent'I"l.l poporul din rîndu1l căruia s-au ridicat8 •
Cresdnd într-4m mediu cultural favorabil dezvo'ltăirii senrtime111telor
de dragoste pentru neam, -E. Lungu va deveni ea însă'Şi miilitantă pentru
progres şi va impu1JSionia, prin sicri-s şi activitate, practiică, vi-aţa culturală a românilor din Timişoara. Dornică de a~i aduce apo rtul său la
dezvolitarea învăţămînltului în limlba română, E. Lungu face demei:rsiuTi
pentru deschiderea unei ş>coli elementare de fete.
In vederea obţinerii fondurilor neicesare unei astfel de şico1i, E. Lungu, insistă pentru înfiinţiarea unei reuniuni de femei, caTe prin organizarea de balm. .i şi diferite petir·eeeri să realizeze aceste fonduri. Oa urmare, în anul 1872 ia fiinţă la Timişoara prima reuniune de femei din
Banat, denumită „Reuniunea damelor", a cărei secretară va deveni Emilia Lungu 9 • Din anul 1875 ne-a rămaJS de la E. Lungu un priospe-ct pentru înfiinţarea „uniui instiltut mai înalt de fete împreunat cu internat",
prevăzut cu trei secţii: şcoală primară, şco 1ală norunală sUJpeTioară şi
şcoală de industrie şi economie casnică 10 •
Ace.st proiect a rămas un vis irealizabil. Nid cel puţin o şcoală
primară de fete nu s-a aprobat pentru Timişoara. Cu greu s-a obţinut
o autorizaţie din partea a:utorităţill•or pentru deschiderea unei ş,ooli de
fete într-o localitate din apro1pie["ea Timişoarei, în comuna Izvin. Ca
urmare, la 13 noieanlbrie 1875 episcopul Ioan Meţianu eunit,e decretul
1

0

Ibidem, dos. 17 /1887, f. 1.
L. J u r c h e s cu, Emilia Lungu, o veche şi uitată scriitoare din Banat, în
Vestul, 1932, nr. 519, p. 1.
7
Muzeul Banatului Timişoara, Sector Memoriale, fond Emilia Lungu-Puhallo.
8
L. Jur c he s cu, art. cit., în Vestul, 193"2, nr. 520, p. 1-2·; A. Cosma, Bănă
ţeni de altă dată, vol. I, Timişoara•, 1933, p. 60-62.
u A. C os m a, Prin Timişoara d!:! altă dată, Timiş0ara, 1977, p. 106.
10
Arh. St. T., fond cit., dos. 7/1875, f. 1 (In prospect E. Lungu indică pentru
secţia I şi III ca predarea să se facă de către învăţătoare sub îndrumarea unui diriginte şi la secţia a II-a cursurile să fie predate de profesori sub controlul unui
direclor de studii, iar institutul să fie înzestrat cu mobilier adcc,·at, cu rechizite şi
6

bibliotecă).
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nr. 2398 prin care o numeşte pe Brnilia Lungu învăţătoare l:a prima
de fete din Banat".
Traian Lungu o recomandă cu căldură pe fiica sa, arătînd că aceasta
•l-a suplinit adesea „ou a.tîta zelu şi vocaţiune", în:cît e de daLorîa lui
de a o propune pentru a fi încadrată la şcoala română de fete 12 • PJ"intrr~o scris·oare din 20 noiembrie 1875, P. Vasid, care făcuse nume1ioase
demersuTi pentru înfiinţarea şcolii de fete, o anunţă pe E. Lungu de
numirea ei oa învăţătoare la favin, dar insistă as'lllpra obligaţiei de a
obtine calificarea neoes.ară 13 • E. Lungu se deplasează la Izvin, dar constată că local,ul şcolii nu era încă gata pentru înioeperea cursurilor „şi
după espresa afirimaţiune a unor membri din comună numai pre toamna
viitoaTe se va purtea aduce în ordine" 14 • Ca urmare, şcoala de fete va
începe să funcţioneze abia din ,tJoamna anului 1876. Pentru instailarea
noii învăţătoare, P. Vasici trimite La 24 septembrie 1876 o aidre.să Oficiului Pariohial din Izvin prin care cere să fie aduruate toate feitiţ,ele de
vîrstă şcolară pe diata de 26 septemibrie, deoarece „vom veni în faţa locului la Izvin, ca să introducem pe aleasa învăţătoare, domnişoara EmiUa Lungu" 15• DiTectoruil şcolii primare din comuna IZ'Vin o asigură pe
E. Lungu printr-o adreisă din 3 odtlotmlbrie 1876 că îşi va da tot concursul pentru ca fetele de vîT'Stă şcolară şi ohiiar de 12-15 a,ni să frecventez·e regulat şicoala 16 •
Luîndu-şi în primire postul în toamna anului 1876, E. Lungu îşi
întocmeşte planuri de lecţii amănunţite. Pentru anul şcolar 1876/77, planul neceisar clasei a l-,a şi a II-48, iar în anul şooLair 1877/78 şi pentru
cla:sa a III~. Ca oibie:cte de învăţăimînt sînit menţionate în primul rînd
scrierea şi citirea, s01Coata pentru care prevede exerciţii intuitive, apoi
lucrul de m1nă, declamări şi cîntarea n.aţi'onală 17 • In vara anului 1877
participă la a VII-a adunare generală a Reuniunii învăţători1lor români
gr. or. din dieiceza Caransebeşului, ţinută la Reşiţa în 13 august. Despre
această adunare E. Lungu face o amplă relatare în :revista arădană „Biserica şi şcoala". TmăTa învăţăltoare remarcă faptul că pe tittntpull verii
cel mai potrivit pentru petrecerea timpului liber de către daocăli este
lărgirea orizontului cunoştinţelor „prin cercetarea de prelegeri publice,
conferinţe învăţătoreşci ebc." 18 • Ou acest prilej, E. Lungu audiază mai
mllllte prelegeri despre menire.a îruvă,ţătoru[ui, educaţi•a igenică şi spirişcoală română

11

Ibidem, dos. 36/1875, f. 1.
Ibidem, dos. 3/1875, f. 1.
13
Ibidem, dos. 37/1875, f. 1.
14
Ibidem, dos. 38/1875, f. 1.
15 Muzeul Banatului Timişoara, Fototecă, film 335/1 (Originalul se află la
biserica din Izvin, jud. Timiş).
18 Arh. St. T., fond. cit., dos. 39/1876, f. 1.
17
Ibidem, dos. 412/1876-1878, f. 1-3.
18 Biserica şi Şcoala, 1877, nr. 31, p. 245.
12
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ituală,

despre şcoala poporală şi viaţa noastră naţională şi de<.:Jpre educaţia în fiamihe, diserltlaţii pe care le pr01pune spre tipărire.
In 1877, anul luptelor pentru cucerirea indeipendenţei de stat a
României, activi,tatea d~dadică a Emilliei Lungu se împleteşte cu cea
obştească, aduoîndu-şi şi ea contrilbu1ia împreună cu eleveile sale, l1a
ajutorarea ostaşilor români. Ora de lucru de mînă esite rezervată în întregime pentru a face scame care sînt eXlpediate la Crucea Roşie în
Bucureşti1 9 •

Emilia Lungu a rămas învăţătoare la Izvin pînă în deicemlbrie 1878,
cînd îşi dă deimiisi.a l a in'Silstenţe1e mamei sale care o însoţise asolo.
Printr-o s'crisoore a!dre!Sată Emiliei Lungu, episcopul! I. Metianu o îndeamnă să-şi retragă „aibzicerea" pentru că „eu mă ocupu seriosu de
ideea înfiinţării unei ,preparandii de fete" la care, ,,vom avea mare trebuinţă de d . . .ta". 20 . Cu toate aceste insistenţe, ea pleacă de lra Izvin. In
jurnalul său, pălStrat la Arhivele Statului Timişoara, E. Lungu notează
pe data de 28 decemlbrie 1878 cum a decurs ultima zi a ei oa învăţă
toare: ,,Aistăzi am ţinlllt prelegerea de încheiere, prelegere La care, nu
greşesc zicînd, că au asistat cei mai buni din comună. A trecut dară şi
aista - mi-,am predat demilsiunea contra sfatu'lui măgulitJoriu ce primii
de la epil5lcopul arm fălcut voi.a mamei, am pleicat uitJîndu-mă cu
ochii înlăcrimaţi la aste gingaşe oopile - l,a aste mame ce pmngeau înceocîndu-aSe prin al.Stă ultimă al~pă a mă reţinea" 21 •
Preocupări în domeniul învăţă1rnrîntului E. Lungu manifestă şi prin
publicistilca s.a. Deosebit de interu; o preoicurpă educarea OOlpii'lor de ~a
cea mai firageldă vî.rstă întruci1t consideră că de acl.lllTI se fiorimează sentimentele şi deprinderile care îşi vor pune amprenta pe caralctenul cYrn ului matur de mai tîrziu. In airt:iJColul intituliat „EdUJCaţiuneia pritma", E.
,Lungu arată că boţi marii pedagogi, încă din sec. al XVIII..Jlea, s-au
preocupat de educaţia oophlulu.i preşcolar, fiind oonsidlerată ca partea
cea mai grea a e1ch.11ctaţiei 22 • P.rin1Jre cei care s-au preocupat de aceaJStă
,problemă enumeră pe J. J. Rouseau, Pestafozzi şi F. Froebel, aiccentuînd
,mai mult pe prinJCiJpiille elalborate de Froeibel privind edUJCarea c~ilul,ui
în sinul famHiei, aipoi de la 3 ani în gră1diniye de oopii. E. Lungu îşi
dezvolta ildeia privind elducaţila preşcolară în artilcoJul inti1tulrat „EklUicaţiunea naţionallă" 23 • Aici insistă pentr,u înfiinţarea de grăldiniţ,e române
de copii, deoarece firooventarea unor grădiniţe într-o litmlbă străină este
1

1

19
I. D. S u c i u, Războiul de independenţă şi contribuţia scriitorilor din Banat, în Studii de limbă, literatură şi folclor, IV, Reşiţa, 1978, p. 69.
20 Arh. St. T., fond cit., dos. 46/1878, f. 1.
21
Ibidem, dos. 51/1869-1880.
22 Biserica şt Şcoala, 1878, nr. 3, p. 28--29.
23 Ibidem, nr. 6, p. 43-44.
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sentimentelor naţionale, de dTagoste faţă de popor, fa\ă de limba şi cultura română. Ea menţionează că „prima educa1iune trebuie bazată pe s,piritul naţional, căci nu1mai acel,e sentimente
trăiesc pentru vi.aţa întreagă, care s-au născut îimprejur,u•l leagănului şi
s-au cultivat în copilărie, atunci noi ameninţaţi din muHe părţi, cu atiL
mai impetuos să nu pregetăm în .a înfiinţa grădine de copii ... " 24 •
O preocupare deosebită a manifestat E. Lungu pentru educarea
femeilor. în această preocupare se înscrie înfiinţarea Ş{•olii de fete din
Izvin, dar şi publicistica sa. Făcînd parte dintre primele preparande care
au absolvit şcoa:la normală de la Arad, E. Lungu asistă la examenele
seriilor de fete ce i-au urmat în absolvirea Preparandiei. Despre felul
cum decurg examenele preparandelor din 1880, E. Lungu face un amplu
raport publicait în „Familia" şi „Biserica şi ş.coala", sub titlul „Instrucţiunea femeii române" 26 • Oa examinatori ai celor 21 eleve particulare
din cursul I-III sînt amintiţi: RUJssu, A. Şandor şi P. Poipovid, i•ar
printre oaspeţii care „se interesează de progresu11 c,uiltural siînt menţioniaţi episcopul Ioan Meţianu şi Vincenţiu Babeş. E. Lungu remarcă
faptul că elervele au dat rălspun.suri bune, ciu toate că studiul l-au fă
cut particular, deci „zelul spre a se califica pentru o chiemare conştiin
cioasă cum e învăţăfori1a, trebuie să fie pre-ţiuit". ln continuaTe, E. Lungu
pledează pentru înfiinţarea unei pr~arandii pentru fete prevăzută cu
internat, lansînd un apel la sprijinfu:ea acestei intreprinderi: ,.Părinţi
şi prieteni ai femeii române", gindiţi că şi ea f.a.ce o jumălt,ate din naţiune; gindiţi, vă rog, la instTucţiuneia ei ... " 26 •
Soarta femeii române a preocupat-o pe E. Lung,u-Puhallo, în întreaga ei activitate publicistică. Ea atrage atenţia opiniei publice asupra
necesităţii ins,truirii femeii, deoarece femeia are rolul botă'lioor în educarea copihlor în cadrul fiamiliei: ,,Ce seamănă ea - su!bliniază E. Lungu - nime nu desrădăcinează, călci fiind copi-lul copia fidelă a ei, îşi
însuşesce atît ce e bun în ea, cît şi ce e rău. Iată daT ce e femeia întîiu! E modelull după care se formează generaţiuni şi popoare. Ce dă
ea altul nu mai poate lrua. Ea dă direcţiunea viitoJ'lt1lui şi imprimează
caracterul care merge cu noi pînă la mormînt" 2 i.
Avînd drept pun.dt de porni.re acest argument, E. Lungu lansează
apelul căt.re compatrioţii săi de a sprijini înfiinţarea de şcoli româneşti
pentru fele, unde acestea să înveţe „carte românească cit de multă, cac1
numai aşa voir folosi naţiunei, ajungînd a fi aceea ce cu mîndrie tre21

25

26

27

Ibidem, p. 4-1.
Familia, 1880, nr. 72, p. 454-456; Biserica şi Şcoala, nr. 40, p. 314-315.
Familia, 1880, nr. 72, p. 45G.
Luminătorul (Timişoara), 1883, nr. 2, p. 1-3 (Femeia şi influenţa ei, diser-

Liţic susţinută

din

de F. Lungu în adunarea de anul nou a

Timişoara).
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fim: români cu limba şi suf1let! !" 28 • O frumoasă iniţi,a,tivă în
înfiinţarea şcolilor de fete au avut-o reuniunile de femei. ln „Un apel",
publicat de E. Lungu în „AmiJCul Familiei" din 1884 se aminteşte despre modestul început din Banat în legăt,ură cu înfiinţareia de ş•coli pentru fete la sate şi despre iniţiativ,a Reuniunii femeilor române din Sibiu,
care au 01·gianizait o amplă acţiune de Siprijinire a şcolii de fele din
Sibiu 2 !1•
E. Lungu militează pentru o activitate instructiv-eduoativ[l complexă începînid ou educaţia copiilului în sînul familiei pînă l,a instruirea
în cele mai înalte şcoli. Peste tot grija ei se manifestă în educarea copiilor în spirit naţional ,, ... să căutăm a reforima obiceiu.ri,le din famiLe, căci fiind ea temeiul ,iitorului, la ea să începem mai întîi dindu-i
..ieea di1 recţiune sdiravănă, pe care mai tîrzi:u institutele înalte ar pul•ea
zidi cu folos" 10 • Ingdjorarea ei se 1îndreaptă spre familiile româneşti îns.tnrite deoarece „in fomhliele mai de laudă se vm1besice oirice limbă, dar
românească ba", pe cînd „La poporul din opincă nu diai de sipoială naţională, precum nici de rrenegaţi. Român e el şi români îşi cresc şi

buie

să

urmălorii" 11 •
După mai mulţi ani E. Lungu-Puhia'1lo revenind asupra prob1'eimelior
privind învăţămîntul românesc din provinciile aflate încă sub dominaţie
străină, ,remarcă succesele obţinuLe care se datorează numai efrn,turilor
proplii: ,,Noi de noi ne-am înmUJlţit şcoaliele, ca să aredicăm popor şti
utor de carte şi SIOrisoaire ... Portîrnd socoată de acest priogu-es al şicoale
lor noastre oonfesionale trebuie recunoscut, că numai din aceste
unice ş.coale, iasă lumina pen1tru întregul nostru popor căd a'lte şcoa}e

noi nu avem!" 32 . În continuare E. Lungu-Puhaillo arrată că în f,aţa şooli
lor române se i1mpune o nouă sarcină rezuLtată din cerinţele prog,resului
economic. Nteavîrnd liiciee economice sau şcoli mai înalte tehnice se cere
suplinirea acestora prin întărirea curs.UăHor economLce de la şiodlile confesionale. Totodlaită E. Lungu-Puhalilo remarcă progresele obţinute în
acest domeniu în România 33 •
Alătlllf'i de activitatea sa în domeniul învăţămîntului, E. Lungu-PuhaHo se iml})une în viaţa spiirituală a românilor din sec. a[ XIX...1lea
printr-o bogată activitate literară, desfăşurată în cea mai mare parte în
paginile revistei .. ~ilia". Ea scriiie şi pubHcă poezii, romanul „Ellmira",
nuvele, schiţe, re1atări despre viaţa culturală a românilloc bănăţeni.
Poezia Emiliei Lungu nu se ridică la înăl,ţiio.nea proZiei sale, însă
din ea desprindemi o notă de gingăşie şi o mare sensibilitate care
probează inclinaţiile ei poetice. Prin poezie E. Lungu încearcă să-şi
28
29

30

Ibidem.
Amicul Familiei, 1884, nr. 14, p. 182-183.
Noua Bibliotecă Română, 1883, nr. 6, p. 125-126.
Ibidem.

31
32 ŞcoaleLe

noastre ... , semnat: Bt

(Bănăţeanul

(Timii,oara), 1905, nr. 41, p. 1.
33 Ibidem.
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faţă de cei rnecăji ţi:

8

faţă

de oameni

şi

în special

„Toate-a voastre păţiri 1triste
Nu ipot isă fie 1aşia,
Ca şi frigul \ce-amorţise
Biata imînă ce .-cerşia.
Nu-mi vorbiţi \dar 1de-ntristare
De 1laorime tŞi de dor,
Ci-ascultaţi !cum )cu durere
Plînge bietul cerşitor . .. " 34
Un alt aspect care impresionează în poezia Emiliei Lungu este
descrierea naturii, a atmosferei poetice creată de cîntecul îndepărtat al
fluierului. în poezia „Seara", E. Lungu redă o astfel de atmosferă,
folosind versul scurt, în stil popular, amintindu-ne parcă de versurile
lui Eminescu 3 .;:

„Seara-i mîndră, ,alba /lună
Stă ,pe 1cerul înstelat,
Şi zefirul lin lrăsună
Fluerul 'Îndepărtat.
Pîrîiaşul de la vale
Murmură /Încetişor,
Făcînd omul \de pe leale
Să /cînte ide-un ,tainic -dor" 36 •

Liniştea natuTii o predispune la confesiuni. Asltfel în poezia „Un
singuT dor", E. Lungu măTburi'Seşte: ,,Cînd luna se preumbllă în miez de
noapte lină / Prin stele miliarde ce magic Nlcu:resc, (... ) Atunci în
pieptu..,mi june se-află - un singur doT", dar acest dor nu este îndreptat
spre bogăţii, ranguri, nermUJriire, deoarece acestea sînt vane „Şi etern te
întărită, dar nu te mulţumesc". Ea doreşte ca trăind în lume „La mi şi
cm·e în faţă eu liber să pTivesic!" 37 • Pe aceeaşi temă se axează şi poezi a
„Lăsaţi-mă ... " în care E. Lungu arată că averile şi rangurile înalte
adesea trag după eile „Un gireu lanţ de dureri" pe cînd fericirea este
adusă de iubire 38 •
1

Familia, 1879, nr. 83, p. 535. (Poezia este intitulată „Nu-mi vorbiţi".)
Cînd Eminescu publica prima poezie în Familia, E. Lungu avea 13 ani. nevista lui Iosif Vulcan era foarte răspîndită în Banat, deci e posibil să fi fost şi p,•
masa învăţătorului Traian Lungu, astfel viitoarea scriitoarea putut să intre în c!lntact cu poezia Luceafărului din lipoteşti, chia•r de la prima apariţie.
38
Familia, 1878, nr. 16, p. 93.
37 Ibidem, 1875, nr. 13, p. 144.
38 Ibidem, 1881, nr. 49, p. 314.
34

35
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E. Lungu mai pUibllică în „Fami!lia" şi alte poezii c'llm sînt: ,,La mormîntul amilcei S.P.R." 39 , ,,Unde ... " 40 , ,,Suvenirul" 41 , ,,Doi ochi" 42 , ,,De
43
Lairta· " 44 ' ,, Ieri şi astăzi " 45 ' iar în " Amicu.11 Familiei" .puibUcă poeCe ?"
. ' "
46
z1· ile DLmineaţa"
"
'"Ţie" şi ,, Ei " .
Din proza BmHdei Lungu sie remancă în primul rînd romanul său
„Elmira" pu:bli!cat în „Familia" din anUJl 1882 47 • Scrierea unui roman în
wemea aceea, cind acest gen lite,ra,r nu era prea răslpîndit, a însemnat
curaj pentru Emilia Lungu. Romanul este bine primit figurînd mereu
pe primele pagini a revistei orădene. Autoarea se afla în epoca sa de
glorie literară fiind cunoscută şi aipreci:ată. încă din 1880 „Familia" scria
că: ,, ... Juna şi talentata noastră literată, dşoara Bmiilia Lungu, cunoscută prea bine publicului „Familiei", şi-a cîştigat unu mare cercu de
stimatoiri" 48 • Acţiunea romanuQui se petf'ece într-un oraş, capitală de
provincie, care după descriere se deduce uşoT că este Timişoara. Eroina
principală, Elmira, fiica învăţătorului Scurtescu, se identifică în multe
privinţe cu autoarea. Atmosfera de familie în care Elmira studiază
pentru a deveni învăţătoare, iar în clipele de răgaz participă la petreceri
alături de prieteni şi părinţi unde se cîntă şi se citeşte din ziare „sau
din operele lui Alecsandri şi Bolintineanu" 49 , este specifică atmosferei
din casa învăţătorului Traian Lungu. Romanul nu este autobiografic,
deoarece E. Lungu nu-şi putea prevedea destinul tragic care o va
încerca în viaţă. Dar ea redă fapte şi trăiri pe care le cunoştea, punind doar o notă vag romantică peste această realitate din lumea intelectualităţii române bănăţene. Interesant este prezentată viaţa culturală a românirro:r din Timişoara care sînt scoşi din pasivitatea lor de
„arcuşul unui june virtos" care „le trage la ureche un concert. Atîta
fu de ajuns. Ce s,e numia român îin firac mi opincă, din loc şi giur, lua
pa:rte la astă serbare naţională. Şi era triumf în tră9urile astO'r vlăstari
a străvechiului stejiar aocultîrnid oîntul muniteanullui, freamătul frunzei
şi doinarea ciobanu1'ui. Rălsuna soopin,uil şi veselia; amarul şi buturia prin
sala redutei, răsuna ca o amnonie ce legăna şi desfăita ca vi,sul. ASlcu1'tau
bieţii cu simţ înă[ţia:t; mulţii cu o lacrilmă ]n geană. Şi priecuim farimeicele
desm,orţesc pe letargiaţi, aşa se învi•a generaţiun,ea mai tînără pent:ru
un bal filantropic" 50 •
3

Ibidem, 1874, nr. 13, p. 149-150.
Ibidem, nr. 30, p. 354.
41
Ibidem, nr. 42, p. 502.
42
Ibidem, nr. 49, p. 587.
43
Ibidem, 1879, nr. 71, p. 462.
44
Ibidem, nr. 9'7, p. 623.
45
Ibidem, 1881, nr. 12, p. 70.
46 Amicul Familiei, 1884, p. 72, 123, 226.
47 Familia, 1882, nr. 20, p. 2331-236; nr. 21, p. 249~252; nr. 22, p. 261-264;
nr. 23, p. 273-276; nr. 24, p. 285-288; nr. 25, p. 297-300; nr. 26, p. 309-312; nr. 27,
p. 320-324; nr. 28, p. 332-3316; nr. 29, p. 345-350; nr. 30, p. 362-363.
48 Ibidem, 1880, nr. 60, p. 384.
49 Ibidem, 1882, nr. 20, p. 236.
50 Ibidem; p. 234.
~

40
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Foarte mult se opreşte E. Lungu asupra desicrierii trăirilor interioare ale eroinei salie. Atunci cînd subliniază dragost·ea Blmirei pentru
muzică o face în cuvinte meni te a emoţiona pe cititor: ,,Eltmira ... iubea
muzioa cu ardoare, sufletul ei ca o haripă eolilcă răsuna cîntul firunzei,
murmura rîului şi orice ton a1 armoniei. Muzica îi adUJCea gîndiri sublime, simţiri delirante; patimi line ce încălzesc făr-a-,aprinde ... " 51 •
Elmira nu-şi trădează ace.c;,te trăiiri. Ea munceşte cu conştiinciozitate, este
sinceră, cu suflet curat şi sentimente trninke în iubirea ei pentru tînărul
student, Severin.
Prin romanul ei, E. Lungu dădea un modell de femeie română, care
după concepţia aviansală a autoair,ei, trebuia să-şi aducă aportul la viaţ,a
socială, iar în sentimenite să manifeste statornicie.
O altă însuşi·re pe caif'e E. Lungu o cerea femeii române era aceea
de a-şi iubi neamul şi a-i cultiva limba şi cuHura. In nuvela „Contesa
Coriniarini" 52 , tinăr,a scriitoare caută să demonstreze că această trăsătură
de caracter este preţuită şi de străini. Unul din personajeile feminine ale
nuvei!ei, Pel!)ita, se încurrnetă să cînte în salonul strălucitor a/1 unui conte,
me:odia românească „La o umbră" pe versuri de D. Bolintineanu:
,,Pătrunsă de subliirrnitatea poeziei, ea dădea melodiei adevă·ratul colorit,
şi cînd slburară cuvintele din urmă, întoomai ca un plîns dureros un
aplal\.l.S general se auzi. Toţi alleflgaTă a face complimente junei copilliţe,
care într-un salon, într--0 mulţime străină, nu ui1tase naţiunea ei, ci cîntînd o cintaTe doioasă şi dullce - o aredica la naţi'll!IlHe ei sllirori" 53 •
In toate nuvelele şi schiţele sale E. Lungu crează personaje feminine cu trăsături de caracter C'are se bazează în esenţă pe mUTI1Că şi
cinste.
P,articiiparea la viaţ,a socială este prezentată de E. Lungu în nuveila
,,Corde1Ja""4, oa o binefacere pentru femeie, prin această particip.are,
femeia întregindu-şi personalitate.a.
Dar adevărata chemare a femeii este aceea de mamă. Femeii, ca
mamă îi îruchină E)milia Lungu un airtirol intiitulat „Miama"' 55 • Ea subliniază rolul pe care îl are mama în educarea copiiilor şi vonbeş,te în cuvin te elogfoase doopre „dragostea nesecată" a marnei faţă de copU.
Scriitoarea menţionează că femeia trebuie să-şi afle fericirea şi chem:1rea în sinu[ familiei, să se cuiI,tive pentru a putea cultiw pe ai săi şi
„să aibă Lntreag,a înfiluenţă a înrădăcina iubire şi virtUJte în inimi-le
copiil~"s6.
1

51

Ibidem,
Ibidem,
p. 253-,257; nr.
53 Ibidem,
5 ' Ibidem,
55
Ibidem,
56 Ibidem.
52

nr. 21, p. 251.
18174, nr. 19, p. 218-220; nr. 20, p. 230-233; nr. 21, p. 241-244; nr. 22,
23, p. 265-270; nr. 24, p. 277,;-281.
nr. 21, p. 241-244.
1880, nr. 16, p. 94; n,r. 17, p. 101; nr. 18, p. 106; nr. 19, p. 113-114.
1878, nr. 62, p. 397-399.
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In cuvinte calde vorbeşte E. Lungu despre femeie ca mamă în
- Din viaţa unei femei frumoase" 57 şi „Ochii cei mai

schiţele: ,,Bpisiod
frumoşi " 58 •

Go,ana unor femei după lux o determină pe E. Lungu să ia atitudine
împotriva acestuiia în articoluil „Luesul modern " 59 , preconizînd eduoarea gustului femeii .şi încurajarea îndeletnicirilor casnice.
In nuvela „Voluntarul'•u 0 E. Lungu descrie peri,peţii1 ;e unui iinăr
român din T1ransilvania plecat la studii la Budapesta. N eibuniile lin ereţii
îi aduc lui Iancu o serie de necazuTi. Acţiunea nuvelei este pa'lpiUmtă,
trezind interesul cititorului care astfel va urmări seriale1le nuvelei pină
la ferkilul deznodălmînit din final cînd tînărul revine p:rintre ai săi,
ocupă o poziţie socială de frunte prin activitatea lăudabilă pe care o
desfăşoară şi se căsătoreşte cu o tînăJră din neamu~ său. In concepţia
Emiliei Lungu, căsătoria tinerilor români nu trebuia să se facă cu străine
deoarece aceste,a nu puteau asigura o eduoaţie în spirit naţional, românesc, a copiiilor.
Interesante p:robleme ridică şi povestil"ea „O noia:pte de vară Reminiscenţe" 61 , în care autoarea subliniază foptul că un suflet curat
preţuieşte muTI1ca cinstită şi nu averea, iar „iubirea pref,a!ce pustiul în
paTadis" 62 •
Parcurgînd întreaga publicistică a Emiliei Lungu-Puha'llo ne dăm
seama că ea cunoaşte bine viaţa din România şi totodată o preocupau
oamenii şi cuiltura din „patr,ie" 63 •
ln în1 s·emnărille intitulate „O foaie de suvenire - din z1arul meu" 64 •
E. Lungu faoe o aspră critică la adiresa boierimii române, amorţită în
moliciunea dăunătoarelor tradiţii fanariote. Iancu, tînă,rul vlăstar al
unei astfel de familii boier.eş1 ti de lingă Iaşi, se de1Vo.şează de concepţiile
retrograde ale familiei saile. Reîntors de la studiile făcute la Paris, el
detestă prejudecăţfle vu1gare a1
l e părinţifor şi fratelui său considerînd
că supeirioritatea constă în cultura omului şi nu în aveireia sa. Fiillalul
tragic în cal"e Iancu esite împuşcat de propriul său frate şi ceia ca,re
urma să-i fie soţie moare în S:cuTt timp, aşterne o undă de durere în
suf~etul cititorului. O astfel de încheiere este mai puţin răi.s,piîndită în
creaţia Emiliei Lungu. Doar în traducerile sale o mai iintîlnim, aşia de
57

Ibidem, 1879, nr. 67, p. 440-441.
Ibidem, 1879, nr. 45, p. 302-304.
59 Ibidem, 1880, nr. 76, p. 478-479.
60 Ibidem, 1881, nr. 80, p. 546-547; nr. 81, p. 558-559; nr. 82, p. 570-571;
nr. 83, p. 582-583; nr. 84, p. 594-595; nr. 85, p. 606-607; nr. 86, p. 618-619.
61 Ibidem, 1880, nr. 41, p. 261--'262; nr. 42, p. 271-272; nr. 43, p. 279-280.
62 Ibidem, nr. 42, p. 272.
58

63 De obicei cînd E. Lungu-Puhallo se referă la România, foloo,eşte termenul
,,patrie".
64 Familia, 1878, nr. 24, p. 141; nr. 25, p. 148-149; nr. 26, p. 153-154; nr. 27,
p. 159-160; nr. 28, p. 167-168.
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exemplu în nuvela „Capela de ~a Marea .AJdriatit:ă" 05 • 1n prima parte a
acestei nuvele al cărei autor este indicat doar prin iniţiala „M" se aduc
elogii României. Se menţionează că ~pînirea turcă a înscris una din cele
mai negre ,pagilni din istoria ţării noastre, însă s-au iridicat tineiri rore
aşa „cum spune Ţiohindeal" 1pa~pită de a se umple de 1lumina ştiinţei şi
a libertăţii: ,,Dair noroicire ipenbru tine, dragă Românie, aceste .pagini ...
încep a se şter,ge, a dispare, căci 1S1piri1te noi care s-au deZNdlitat sub alt
cer, pe alte plaiuri, au pregătit generaţiunii actuale o oale, un drum neted, pe care păşind rcu zel şi devotament, vor conduoe ţaiia naţiunea b
fericire" 00 • Este sugerat asitfel 1I"o lu1l :pe care ~-,a, ,avurt J"evoluţia de 1a 1848
în mersul istoriei no3J.S1Lre şi ~urnrino,asa speranţă ~ cîştigarea indepen1

denţei.

ln mul Le di,n creaţiile s ale literare, E. Lungu se referă ~a opere ale
scriilorilor şi compozitorilor rnmâni de peste CaTpaţi. Cei mai des pomeniţi sînt D. Bolintineanu şi V. Ailecsandri, dar î:ntNnim şi referiri la
opera lui B. P. Haşdeu 67 sau la muzica lui Al. Flechtenmacherr 68 , inspirată din folclor. Dar cea mai mare influenţă a exercitat asupra familiei
Lungu sorii l 0irul Nicolae FHimon, a cărui viaţă .rornanţa,tă ea o va sc1ie
şi publica mai tîrziu în nuveila „Nicolae ŢîricovnicUJl".
Unsprezece ani după publica['ea poeziei lui V. Alecsandri „Barbu
Lăutarul", E. Lungu :îşi publică şi ea nuvela „Barbu Cobzarul" 6\ care
prezintă viaţa .romanţată a vestitului lăutar moldovean. Scriitoarea bănă
ţeană îi crează o nouă biografie. Barbu este fiu de ţăran săirac, se bucură
de sprijinul tînărului boier Barbu de la moşia Inzu, dar după moartea
acestuia va cunoaşte năpăstuirea boierului bătrîn, ceea ce-l va determina
să fugă în codru devenind haiduc, ,,ca Jianu şi Tunsu" şi „era groaza
boierului .şi binecuvîntaJ"ea lipsitoriloa:-" 70 • In pagini sugestive este prezentată vraja muzi'Cii desprinse din cobza lui Ba,rbu Cobzarul care „Pe bătrîn
îl făcea iar tînăr, şi pe tînăr îl lăsa să ghicească, că mari şi nenumărate
sin t tainele vieţii " 71 •
In afară de producţii literare E. Lungu a publicat în „Familia" diverse materiale în care îşi prezintă impresiile şi părerile sale.
Cu prilejul morţii lui Paul Vasici, scriitoarea publică o emoţionată
relatare despre marcanta personalitate ştiinţifică şi culturală a celui care
„A fost luceafăr pe orizontul naţiunii noastre, a fost fala mai multor
generaţi uni " 72 •
1

1

1

05

1

Ibidem, 1875, nr. 1, p. 56; nr. 2, p. 18-19; nr. 3, p. ~6-30; nr. 4, p. 39-43;

nr. 5, p. 51-55.
00

Ibidem, nr. 1, p. 5-6.

Ibidem, 1880, nr. 1, p. 4 (în relatarea intitulată „In ajunul anului nou").
Ibidem, 18811, nr. 44, p. 278-279.
eo Ibidem, 1078, nr. 91, p. 573-5,74; nr. 92, p. 581-582; nr. 93, p. 5119-590;
nr. 94 p. 599-601; nr. 95, p. 605-606; nr. 90, p. 613-614; nr. 97; p. 621-622.
70 Ibidem, nr. 96, p. 612.
71
Ibidem, nr. 97, p. 621.
72 Ibidem, 1881, nr. 47, p. 304.
87
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O excursie la I3ăHe Herculane, îi prilejuieşte Emiliei Lungu publicarea impresiilor sale sub titlul „Mehadia"' 3 • Ceea ce o incintă mai mult
este natura şi cimpoiul ţăranului român care cîntă „de dor, inimă şi frunză verde"i4.
Despre bucuriile naturii şi binefacerile mişcării în aer liber, E. Lungu
ne vorbeşte şi în „O excursie de iarnă" 75 „Patinatul în Timişoara" 76 ,
,,Pe ghiaţa din Timişoara"n.
Viaţa culturală a românilor din Timişoara a preocupat-o foarte mult
pe E. Lungu. în articolul „Teatru român în Timişoara" ea face o amplă
relatare despre reprezentaţiile trupei de teatru I. D. Ionescu la care participă cu însufleţire „Un public neaoş român, din loc şi provincie, inteligenţă şi popor, industriaşi şi ţărani, un public mare aşa cum nu se adunase de mult, asculta cu dor la aceea ce n-a avut de vreo cîţiva ani, adică
a vedea şi a auzi pe scenă: limba, moravurile, virtuţile şi scăderile sale" 78 •
Despre balurile organizate de intelectualitatea română din Timişoara
E. Lungu sorie în r--epetate rînduri. Ea îndeamnă tineretul român să cultive dansurile naţionale „Căci dacă nu vom cultiva noi jocul şi muzica naţională şi nu o vom .arăta noi în forma şi proprietatea sa originală va
rămîne obscură străinilor, ·şi mai timpuriu sau mai tîirziu le vom pierde
şi noi prin uitare şi nepăsare" 79 • 1n societatea aleasă caire se intrunea h
aceste baluri „răsuna ca o armonie vorba neaosă a românului 80 • Cind
din programul balului lipseşte jocul „Romana", E. Lungu adresează o
aspră critică la adresa or,ganizatorilor: ,,E urît păcatul generaţiunii tinere,
în a că~ei resort cade îngrijirea jocului - că dau aşa puţină valoare „Romanei" care în felul ei nu are rivală" 81 •
1n alte articole publicate în „Familia", E. Lungu insistă pentru simplitate în ţinuta femeii 82 , pentru întemeierea căsătoriei bazate pe iubire,
dar şi pe stimă şi prietenie 83 , iar în articolul „Catastrofa de la Seghedin" 3 •l
pledează pentru ajutorarea populaţiei afectată de inundaţiile care au avut
loc în Ungaria.
O interesantă meditaţie asupra noţiunii de fericire o prezintă E. Lungu
în articolul „Ce e fericirea?". Aici ea arată că fericirea nu o aduce nici
aurul, nici renumele, nici plăcerile, ci „fericirea o poartă fiecare în sufletul său. Prin un trai moral, viaţă activă, credincios chemării şi drep3
'
Ibidem,
p. 501-502.
74
Ibidem,
75
Ibidem,
76
Ibidem,
77
Ibidem,
78
Ibidem,
70
Ibidem,
80
Ibidem,
81
Ibidem,
82 Ibidem,
83 Ibidem,
u Ibidem,

1078, nr. 72, p. 461; nr. 75, p. 477; nr. 77, p. 489-490; nr. 79,
nr. 77, p. 490.
1879, nr. 6, p. 44-46.
1880, nr. 6, p. 36-37.
1881, nr. 8, p. 48-49.
nr. 59, p. 384-386.
1879, nr. 12, p. 82.
1880, nr. 18, p. 108-109.
1882, nr. 7, p. 81-82.
nr. 3, p. 311-32 (în schiţa „O icoană de carnaval").
1880, nr. 57, p. 363-364 (în „Monachia sau căsătoria?").
1879, nr. 2'1, p. 140-142.
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tăţii, ţinînd cumpănă
conştiinţei va revfusa

între minte şi inimă, noroc (şi) nenoroc, liniştea
peste ei căldura adevăratei fericiri; ce nu se îndoaie de vînt, nici se poticneşte înaintea altora. Astă fericire durează
pururea, din copil pînă la bătrîneţe albe ... fiind fericirea cea mai temeinică şi mai curată! ... " 85 •
In viaţă ferickea nu poate fi o deviză, pentru că viaţa îţi oferă surprizele ei: ,,A trăi nu este a fi fericit, a trăi este a lupta şi a se frînge
pentru un scop, care nici odată nu se mai ajunge ... A trăi, înseamnă a
crede, a spera, a visa şi a iubi; a plînge, a fi înşelat şi a suferi groaznic.
Şi iarăşi a se ridica, a iubi din nou şi a se înşela din nou şi tot aşa
pînă la moarte ... " 86 • Pentru a evita decepţiile în viaţă, E. Lungu ne îndeamnă să „Te deprinzi a-ţi mărgini idealităţile şi vei fi scutit de multe
desamăgiri. Tot dorind ce nu avem, dispreţuim ce am cîştigat cu multe
chinuri" 87 •
Pe lingă revista „Familia" scriitoarea mai colaborează şi la alte pubHcaţii din Transilvania88 •
O interesantă schiţă publică E. Lungu în revista „Amicul Familiei"
intitulată „Portrete". Aici ea reuşeşte să impresioneze pe cititor în special
prin prezentarea durerii tăcute a fetiţei care cîştigă cu greu un ban împărţind ziare, pătrunsă de frig şi foame. Din această brumă de bani agonisiţi cu trudă, ea socoteşte mereu ce poate cumpăra penbru bunici, deşi
zilnic se opreşte în faţa unei vitrine şi priveşte o păpuşă. Cînd mama ei
o întreabă dacă nu doreşte şi pentru ea un cadou, fetiţa răspunde că singura ei dorinţă este „să fiu mare, învăţată; - să lucru eu pentru tine ... " 8 '.l.
în anul 1887 Emilia Lungu se căsătoreşte cu ofiţerul croat Isac Puhallo
şi pleacă cu soţul său la Sarajevo, în Bosnia, unde acesta îşi avea garnizoana. Aici continuă să siarie la revista „Die Post" din Sarajevo, în special impresiile sale despre oamenii şi locurile pitoreşti din Bosnia, apoi
Herţegovina, deoarece soţul ei a fost transferat ulterior la Mostar. Despre
perioada aceasta, se păstrează la Arhivele Statului Timişoara o bogată
colecţie de scrisori, vederi, fotografii şi alte materiale documentare.
Cu prHejul aniversării a 25 de ani de apariţie a revistei „Familia",
în 1890, E. Lungu-Puhallo işi trimite şi ea salutul accentuînd asupra a
ceea ce considera ea că este această celulă a societăţii care se numeşte
familie, în care trebuie să domneas1că iubirea, căci „Iubirea familiară
e temeiul vieţii întregi - pe ea se zideşte onoa~ea, virtutea şi progresul
unei naţiuni" 90 •
85

Ibidem, 1882, nr. 16, p. 194.
Ibidem, 1881, nr. 36, p. 229 (în „Gîndiri")
Ibidem, nr. 40, p. 254.
88 Tipuri, în Noua Bibliotecă Română, 1882, tom. I, nr. 22, p. 508-509; Dumineca, în Ibidem, nr. 2,3, p. 534-535; Prorocirea, (via·ţa romanţată a losefinei, soţia
lui Napoleon), în Ibidem, 1883, tom. II, nr. 3, p. 58-60; El şi Ea, în Ibidem, nr. 9,
p. 164-173·; Elisa Regep·, în Biserica şi Şcoala, 1879, nr. 48, p. 393; Femeia română,
în Ibidem, nr. 44, p. 358~361; Icoane, în Amicul Familiei, 1884, nr. 7, p. 98-100.
89 Amicul Familiei, 1884, nr. 2, p. 29-3,1.
9 Familia, 1890, nr. 23, p. 279.
86
87

°
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In anul 1891 se reîntoarce la părinţii e1 m Timişoara deoarece aş
teptă să devină marnă. La numai 10 zile după naşterea fiului ei Eugeniu,
primeşte trista veste a morţii neaşteptate a soţului ei. Dar lovitura cea
mai groaznică i-o pregăteşte destinul ei tragic peste o lună ~i clteva zile
cînd ii moare unicul fiu. Urmează o perioadă de depresiune sufletească
~i tristeţe fără margini în care condeiul ei nu mai dă nimic pentru nici
o publicaţie.
Din anul 1896, ne reintîlnim din nou cu producţiile sale literare,
semnate cu numele E. Lungu-Puhallo91 •
Din amintirile sale de la Sarajevo, Emilia Lungu-Puhallo publică un
întreg seric1l sub titlul „Amintid" 92 • Ea redă sugestiv pitorescul oraşului
şi a împrejurimilor pe care le admira din vîrful muntelui ce străjuia oraşul: ,,Sveltele minarete ale mulţimii de djamii, biserici cu cruci - arbori
uriaşi; parcul cu tufiş şi morminte cu stî1pi turbăniţi. Palate lingă
hanuri surpate şi case turceşti cu cuiburi lipite pînă sus pe flancul munţilor. Orientalism şi modernitate, progres cultural şi patriairhalice strade
cu zeci de trepte C'llprinse de muşchi. Şi printre acestea fluctuanda omenime! tipuri originale în port, în limbă şi credinţă! apoi ovalul întreg
poleit de soare sudice străjuit de munţi înalţi. .. " 93 •
Un interesant tablou al vieţii din Sarajevo ni-l prezintă scriitoarea în
lucrarea intitulată „Pomenind morţii", aceasta fiind ultima ei contribuţie
la revista „Familia". Aici redă pulsaţia străzii la ora prînzului: ,,Din
bastiunea citadelei, tJunul vesti: amiazul! Şi ca un sunet după alt sunet,
porni lugubra melodie a clopotelor de la biserici, din cînd în cind auzindu-se şi glasul muezililor de pe minarete recitind o strofă a coranului.
Ca dintr-un porumbar, ieşiră droaiele de prin şcoale, cantore şi diferitele
dicasterii. Tineri, bătrîni, studenţi şi oficianţi civili şi militari" 94 • Din
şir\ll mulţimii atenţia ei se opreşte asupra unui ofiţer care îşi salută soţia
aflată la fereastra unei case cu etaj. Salutul, acel „selam", are o tîlcuire
plină de liirism: ,,Arătînd cu mina spre pămînt înseamnă: eu sărut pulberea de sub piciorul tău; aducind palma spre pept, apoi degetele către
buze e: ce inima doreşte, o spune gura - şi giura te salută! Numai Orientul cu vraja florilor şi al visurilor, a putut născoci acest salut, fără pereche"9;;. E. Lungu-Puhallo, în ,amintirile ei, nu omite de a pomeni şi
despre acele momente dnd, deşi era rprintre străini, găsea prilejuri de a se
manifesta ca ,româncă, preţuindu-şi neamul şi cultura sa. Acest fapt era
apreciat de cei din jur.
91 Toamna, în Dreptatea (Timişoara), 1896, nr. 252, p. 1-2; lntîia neauă, în
lbidem, nr. 279, p. 1-2 şi Foaia de Duminecă (Timişoara), 1896, nr. 52, p. 2-3; Ea
şi El, în Revista Ilustrată, 1898, nr. 5-6, p. 100-101; Cuiu cu cui se scoate, în
Poporul, (Budapesta), 1899, nr. 6, p. 92-94.
82
Dreptatea, 1896, nr. 40, 4il, 412, 43.
83 Ibidem, nr. 40.
84
Familia, 1904, nr. 28, p. 327.
85 Ibidem.
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In anii 1905-1906, E. Lungu-PU1hallo

desfăşoară o bogată activitate
în coloanele gazetei timişorene „Dreptatea Poporului". Aproape
în fiecare număr al ziarului găsim articole publicate de E. Lungu-Puhallo,
cu pseudonime sau nesemnate. Pseudonimele ei obişnuite erau Bănăţea
nul, Bănăţeanul tată, Bănăţeanul călător, Bănăţeanul fiu. În „Dreptatea
Poporului" ea publică articole politice, povestiri şi nuvele 96 • Soarta românilor din provinciile asuprite de Austro-Ungaria o îngrijorează pe
E. Lungu-PuhaHo. Ea publică o serie de artkole în care vorbeşte despre
originea ~omânilor, răspîndirea lor în mai multe provincii, despre datinile
lor şi despre graiul lor „cu sunete dulci, şi tropi de cuvinte, pline de
fannec versuitor" 97 •
Descrierile de natură din povestirile publicate în „Dreptatea Popo,rului '; au în ele ceva straniu şi deosebit de trist: ,,Nori g,rei şi suri scuturau
vîrteji de fulgi albi, iar vîntul cu suflări gheţoase mărea pustiul întunericului, ce scoborîse, atît de repede şi timpuriu. Pe cimpia întinsă zăcea
zăpada, ca joljul mormîntului" 98 •
In anul 1905 ii apare la Timişoara broşura „Doina" în care ridică un
imn de slavă doinei populare care atunci cînd se aude orice freamăt amuţeşte, căd ea este „doina Românului prigonit de duşmani, păgîni şi surpători ai dreptăţii ... Intonarea adînc pătrunzătoare a redeşteptat chinuri
şi dureri vechi clocotirea sîngelui străbun, pentru ca limba şi legea
să fie urmaşilor moştenire vecinică ... " 99 •
La 16 decembrie 1932 se stinge din viaţă, la Timişoara. E. Lungu-Puhallo se fosorie printre publiciştii de talent din Banat din ultimul sfert
al veacului al XIX-lea şi de la începutul secolului XX. Ea se remarcă
printr-o bogată activitate literară desfăşurată în coloanele unor reviste de
prestigiu din Transilvania, dintre care „Familia" deţinea un rol de frunte.
Romanul „Elmira". precum şi nuvelele, schiţele şi alte producţii literare
ale ei, au fost primite cu interes de publicul cititor. în lucrările sale literare, Emilia Lungu-Puhallo a prezentat aspecte reale inspirate îndeosebi din viaţa intelectualităţii române bănăţene. E. Lungu-Puhallo scrie
într-o limbă literară accesibilă, dar ortografia veche şi fonetismele latinizante, îi îngreunează cursivitatea 100 •

ziaristică

96
Noi Românii! ... , în Dreptatea poporului, 1905, nr. 26; Graiul bătrînesc .. .,
în Ibidem, nr. 27; Bănăţenii, în Ibidem, nr. 24, Tot noi, Bănăţenii ... , în Ibidem,
nr. 29; Caisînele, în Ibidem; Bănăţenilor noştri ... , în Ibidem, nr. 40; Alegerea deputaţilor pentru Congresul naţional-bisericesc, în Ibidem, nr. 43, Scrutinul . .. , în
Ibidem, nr. 45; Se scumpesc banii! ... , în Ibidem, nr. 46-4,7; Călindarul în Ibidem;
Sfîntul Nicolae, în Ibidem, nr. 48-4Q; Ajunul Crăciunului, în Ibidem, nr. 52; Apucături mirşave, în Ibidem, 1906, nr. 2; Sfat bun la timp potrivit, în Ibidem, nr. 8.
97 Ibidem, 1905, nr. 27.
88 Ibidem, nr. 48-49.
09
E. Lu n g u - P u h a 11 o, Doina, Timişoara, 1905, 11 p.
100
In transcrierea citatelor cuprinse în lucrare am înlăturat unele fonetisme
greoaie.
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Referindu-se la opera Emiliei Lungu-Puhallo, N. Iorga sublinia că
aceasta „arată o inspi•raţie realistă. Cu toate greutăţile de stil, ea a dovedit fără îndoială talent!" 101 •
E. Lungu-Puhallo a militat pentru educarea femeilor şi participarea
lor la viaţa socială. Prin străduinţele ei a luat fiinţă prima şcoală de fete
din Banat.

EMILIA LUNGU-PUHALLO - COLLABORATRICE DE BANAT
A LA REVUE „FAMILIA" (LA FAMILLE)
(Resume)

L'ouvrage present la vie et l'activite d'Emilia Lungu-Puhallo (1863~1932), ecrivaine roumaine de Banat. Elle a ecrit des poesies, des nouvelles, des essais ct le
roman „Elmira", publie en 1882.
E. Lungu-Puhallo a publie la plupart de ses oeuvres litteraires dans la revue
,,Familia" d'Oradea.
Par son oeuvre, l'ocrivaine lutte pour le progres, pour le developpement de
l'enseignement en langue roumaine et pour l'emancipation culturelle des femmes.
Elle a ete la premiere in.stitutrice roumaine en Banat ă la premiere ecole de filles
d'ici. Entre 1905-1906, elle a deploye une large activite de journaliste dans la
feuille „Dreptatea poporului" (La Droit du Peuple) de Timişoara.

101 N.
I org a, lncă un nume literar: Emilia Lungu-Puhallo, in Cuget clar,
1940, an. IV, nr. 127, p. 418.
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ASPECTE ALE VIEŢII ECONOMICE DIN BIHOR
INTRE ANII 1880-1917
de
IOAN FLEISZ

Revoluţia burghezo-democratică din 1848 constituie unul din momentele decisive în procesul trecerii de la orînduirea feudală la orinduirea
capitalistă, în dezvoltarea istoriică a României moderne.
Deşi înfrîntă de către reacţiunea internă şi externă, ea constituie
un punct de plecare pentru adînci transformări social-economire şi politice, Transilvania, una dintre provinciile româneşti, păşind pe drumul
dezvoltării capitaliste. In perioada care a urmat după revo~uţia din 18·181849, întreaga economie a Transilvaniei cunoaşte o dezvoltare mult mai
pronunţată, amplificată şi de faptul că sub influenţa revoluţiei iobăgia
a fost desfiinţată, aceasta contribuind la dezvoltarea relaţiilor capitaliste
atît în agricultură cit şi în celelalte ramuri ale economiei.
Dezvoltarea economică din timpul regimului absolutist habsburgic
dintre anii 1849-1867 va sta la baza apariţiei şi dezvoltării proletariatului
şi apoi a mişcării muncitoreşti din Transilvania.
In această perioadă în Transilvania şi astfel şi în Bihor „o serie de factori între care: formarea pieţii forţei de muncă libere, proporţiile mai
mari ale acumulării capitalului în urma dezvoltării comerţului, destrăma
rea treptată a sistemului corporatist în industrie, pătrunderea capitalismului în agricultură şi dezvolta,rea pieţii interne, acţionau în direcţia stimulării dezvoltării industriei" 1 Existau însă şi o serie de factori care frînau
dezvoltarea forţelor de producţie: menţinerea rămăşiţelor feudale, dezvoltarea agricultrurii pe „calea ,prusacă" ,re.formisă care a frînat lărgirea
pieţii interne, relaţiile de dependenţă cu Austria ,şi prin urmare concurenţa mărfurilor industriale străine. In aceste condiţii nu surprinde pe
nimeni dezvoltarea inegală şi unilaterală a Transilvaniei, ea devenind un
furnizor de materii prime şi semifabricate pentru Imperiul habsburgic.
Totuşi comparînd situaţia din Tran.-,ilvania cu cea din Moldova şi Ţaru
Românească remarcăm o superioritate a ritmului de dezvoltare a industriei
maşiniste şi de înlăturarre a rămăşiţelor feudale, în această perioadă fiind
1
A. E g y ed, Aspecte ale dezvoltării industriei mari din Transilvania, 18671873, în Anuarul Institutului de Istorie, Cluj, 1962, p. 146.
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puse bazele industriei moderne în unele ramuri ale producţiei ca: mineritul, siderurgia şi industria alimentară.
încheierea alianţei politice între clasele exploatatoare din Austria şi
cele din Ungaria în 1867 şi formarea pe această bază a Inperiului austro-ungar nu aducea schimbări esenţiale în viaţa economică, cu atit mai
puţin cu cit T ransilvania este anexată acum la Ungaria. Noile condiţii împiedicau în primul rind ascensiunea buTgheziei iromâne. ,,Factorii care stau
la baza dezvoltării industriale din această perioadă sint: 1) formarea
sistemului de credit modern 2) răspîndirea societăţilor pe acţiuni 3) avîntul construcţiiloc de căi ferate 4) accentuarea pătrunderii capitalismului
în agricultură şi lărgirea pieţii interne a capitalismului 5) dezvoltare:.i
legăturilor economice între Transilvani.a şi vechea Românie 6) intrarea
în perioadă de avint a ciclului capitalist" 2 •
Astfel, după 1867 ,ritmul dezvoltării economice creşte, cu toată persistenţa piedicilor din etapa anterioaTă.
Această perioadă o putem considera ca cea care fundamentează dezvoltarea economiei spre capitalismul clasic, iar creşterea economică o putem caracteriza ca o creştere preindustrială tranzitivă. Legăturile Transilvaniei cu România erau unul dintre elementele care încercau să contrabalanseze concurenţa mărfurilor străine. Aceste legături menţionate
şi în raporturile Camerelor de comerţ şi de industrie aveau o importanţă vitală ffn economia vremii, care continua să aibe un caracter agrar.
între anii 1867-1873 economia Transilvaniei şi astfel şi a teritoriilor
componente se remarca printr-un avînt a ciclului capitalist matedaliz3t
prin înfiinţarea a 34 de societăţi industriale pe acţiuni, din care 21 în
industria alimentară, între acestea fiind şi moara cu aburi „Laszlo" S.A.
din Oradea înfiinţată în 1870, cu un capital investit de 400.000 de florin?.
In 1873 Inperiul austro-unigar este cuprins de o puternică criză de
supraproducţie care în Transilvania se manifestă în primul rînd prin
falimentul unor instituţii bancare şi intreprinderi industriale, scăderea
producţiei etc.
Considerăm că perioada de fundamentare a creşterii economice în
Transilvania se ,încheie aproximativ pe la 1880.
Acum, acest străvechi pămint românesc care fusese anexat Ungariei.
cuprinde din punct de vedere administ,rativ 15 comitate (judeţe), Bihorul
fiind unul dintre cele mai inporitante, atît prin extinderea cît şi prin numărul populaţiei. Potrivit recensămîntului din anul 1880, efectuat de
autorităţi, comitatu1 Bihor avea o suprafaţă de 10.·919 km 2 şi o populaţie
civilă de 446. 777, densitatea ,populaţiei fiind destul de ridicată pentru
perioada ~espectivă: 40,9 locuitori pe km 2 •4
Centrul administrativ tradiţional al judeţului era Oradea, care se
detaşa din toate punctele de vedere de celelalte localităţi u1~bane din ju1

2
3
4

Ibidem, p. 44.
Ibidem, p. 153-154.
Nagyvarad (Oradea), din 1 februarie 11182.
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Comitatul Bihor era înpărţit în 20 de plase, - numărul lor fiind redus în 1883 la 17, - cuprinzînd un număr de 495 de comune 5 • Oraşul
Oradea, fiind numit şi „poarta Transilvaniei", era unul dintre cele mai
mari oraşe din Transilvania, cu o dezvoltare foarte rapidă. Urmărind
dezvoltarea demografică a oraşului observăm că ea este unul dintre cele
mai dinamice din toată Transilvania.

Creşterea numărului

Anul

Locuitori

1857

22 443

locuitorilor

oraşului

Oradea între anii 1857-1910G

1870

1080

1890

1900

28 698

31 324

38 557

47 018

1910

64169

Se observă că între 1857 şi 1910 creşterea în procente era de 185,90/o,
astfel că în cei 53 de ani populaţia Or.adei aproape că s-a triplat. Această
evoluţie demografică stă la baza dezvoltării generale a oraşului.
Dacă încercăm să caracterizăm grosso-modo dezvoltarea economică
a judeţului de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea trebuie să-i surprindem o serie de caracteristici generale. ln primul rînd Bihorul făcea parte din judeţele vestice ale T•ransilvaniei, cunoscute printr-o dezvoltare generală mai pronunţată faţă de teritoriile
estice. Totodată, cu toată existenţa a numeroase piedid, ritmul creşterii
economice era mai rapid faţă de regiunile din România veche, în schimb
era inferior faţă de regiunile vestice ale Imperiului.
O altă caracteristică era aici, preponderenţa preocupărilor comerciale
faţă de cele industriale, care poate fi explicată şi prin poziţia geografică
favorabilă pe care o deţinea Bihorul, între estul şi centrul Europei. Dezvoltarea centrului tradiţional al judeţului era însă stînjenită de concurenţa unor oraşe apropiate ca Aradul şi Timişoara, centre industriale,
Clujul, centru cultural-ştiinţific etc. Dar acest fapt n-a putut împiedica
ca Bihorul şi Oradea să devină factori importanţi ai dezvoltării economice
a Transilvaniei întregi, în primul rînd datorită faptului că Bihorul era
foarte bogat în resurse naturale. Dintre aceste bogăţii ale solului şi subsolului menţionăm doar: marmura existentă la Budureasa, marmura roşie
la Vaşcău şi Chişcău, zăcămintele de fier la Chişcău şi Pietroasa ş.a.m.d. 7
Datorită acestui fapt şi în Bihor se dezvoltă în continuare bazat pe
vechile tradiţii - mineritul. Trebuie însă să arătăm că în această perioadă
se intensifică pătrunderea capitalului străin care, cu toate efectele nega5
6
7

Nagyvarad, din 9 ianuarie 1885.
Alcătuit pe baza datelor publicate de ziarul Nagyvarad între 1880-191-2.
Nagyvarad din 25 decembrie 1903.
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tive preponderente, va accelera trecerea spre stadiul imperialist. ,,Două
trăsături importante caracterizau economia Transilvaniei (şi astfel şi a
judeţului Bihor n.n.) la sfîrşitul secolului al XIX-lea: pe de o parte o
dezvoltare evidentă a relaţiilor de producţie capitaliste iar, pe de altă
parte, o accentuare a specificului regiunii de anexă agrară şi de materii
prime pentru monarhia austro-ungară" 8 • In această perioadă oamenii
înaintaţi încep tot mai mult să recunoască necesitatea dezvoltării industriei
pe baza unor concepţii moderne. Astfel ziarul Nagyvdrad în numărul
său din 3 ianuarie 1880, într-un articol intitulat Mişcarea pentru industrializare, scrie următoarele: ,,Este minunat că şi la noi necesitatea imperioas,1
îi convinge pe oameni în recunoaşterea importanţei mişcării pentru industrie şi prin acest fapt însăşi la îmbrăţişarea şi promovarea industriei ...
Industria noastră numai atunci va fi viabilă dacă se ridică din toate
punctele de vedere la nivelul industriei străine dezvoltate şi totodată se
eliberează de sub influenţa străinătăţii". Aceste concepţii se cristalizează
prin adciptarea unor măsuri cu caracter stimulator cum a fost legea pentru încurajarea industriei din 1881, care a făcut ca ritmul de înfiinţare a
întreprinderilor industriale să crească. După 1880 se observă intrarea
industriei uşoare într-o perioadă de avînt. Oradea, fiind unul dintre cele
mai importante centre ale industriei uşoare transilvane, poseda mai multe
mori cu aburi dintre care cea mai mare a fost Moara cu aburi „Laszlo"
S.A., fabrici de spirt, textile etc. Dar economia Oradiei nu se rezuma
doar la industria uşoară, ea se completa nnual cu noi şi noi obiective
,ndustriale. Astfel, putem afirma că încă de pe acum în Oradea găsim o
industrie dezvoltată, chiar dacă persistă mica producţie meşteşugărească
arătată şi prin înfiinţarea la Oradea a Corpului de meseriaşi care nu era
altceva decit un organ care reprezenta interesele profesionale ale meseriaşilor, apărîndu-le de concurenţa industriei mari. Incepînd cu anul
1890, dezvoltarea capitalistă se înteţeşte şi se răspîndeşte într-o serie
de ramuri noi, la aceasta contribuind şi legea pentru încurajarea industriei
din acel an. Pentru perioada următoare se remarcă creşterea numerică a
întreprinderilor mari, acest lucru fiind subliniat şi de statisticile vremii
(vezi primul ta:bel de pe pagina 621).
Deşi datele se referă la toată Transilvania, totuşi credem că ele sînt
valabile în mare parte şi pentru zona bihoreană. Specific este pentru
industria judeţului Bihor lipsa unor obiective ale industriei mari şi predominarea industriei mici şi mijlocii, chiar dacă apar şi se consolidează
formele concentrării şi centralizării capitalului, semnul trecerii efecti\·e
A. De ac, Mişcarea muncitorească din Transilvania, 1890-1895, Buc., Ed.
1962, p. 24.
0
A. E g y e d, L. V a j d a şi I. C i c a I ă, Munkas es parasztmozgalmak Erdelyben 1905-1901, (Mişcări muncitoreşti şi ţărăneşti în Transilvania 1905-1907),
8

Ştiinţifică,

Ed.

Ştiinţifică,

Buc., 1962, p. 29.
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Repartiţia

intreprinderilor după numărul de muncitori
intre anii 1890 şi 1910 în Transilvania9
Numărul

Mărimea întreprinderii
după numărul

în 1090

de muncitori

muncitori

I

I

(1

"

întreprinderilor

1900

I

I

O/o

I

1910

O/o

43193

65,14

73 149

67,73

80 G92

21 723

32,76

32 621

30,20

40 381

32,33

cu 6-10 muncitori

931

1,41

1 371

1,27

2 280

1,32

cu 10-20 muncitori

249

0,38

472

0,44

845

0,67

peste 20 muncitori

210

0,31

379

0,36

692

0,57

F{iră

,

cu 1-5 muncitori

TOTAL:

66 3061

100

I

107 9921

100

1124 890

64,61

I

l

100

spre faza a doua şi ultima a capitalismului-imperialismul. Predominarea
întreprinderilor mici şi mijlocii în judeţul Bihor se observă şi din urmă
toarele date statistice:
Numărul

intreprinderilor cu şi fără muncitori
existente în 1891 10
2 munc.

3-5 munc.

N-rul
Judeţul
şi oraşul

într.
fără

angajaţi

Bihor

3710

Cu•
1 muncitori

1026

- - - --Oradea

739

281

Intrep.

342
~

175

Munc.

684

Inlrep.

220

10

11-20

muncit.

26

mun- tncit.
trep.

muncit.

5

69

183

- - --- - - -- --- - - --350

233

- - - --- --- --- - - TOTAL
TRANSILVANIA:
;42731 12798

6-10

muncit.

InMunc. trep.

776

angajaţi,

5101 10202

3854

867

85

615

20

298

peste 20
muncit.

într.

9

munc.

476

- --20

1025

- - -- - - -- - - - --13858 981

A. D e a c, op. cit., p. 38-39.
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Trebuie să remarcăm creşterea numerică a proletariatului în primul
rînd la Oradea, concomitent cu creşterea numărului populaţiei, în special
pe seama ţărănimii pauperizate.
Deşi datele statistice nu ne oferă întotdeauna o exactitate verificată
putem întocmi următorul tabel:
Creşterea numărului

în cadrul

proletariatului şi a ponderii sale
din Oradea 11

populaţiei

1870

Numărul
de locui-

I

tort

N-rul
munc.

28 6981

Numărul
de locui-

o•,O

tort

3 086

10,7

31 324

I

1880

N-rul
munc.

I

6 619

Numărul
de locui-

'",O

tort

21,1

I

1900

Nr. locuitori

38 557

N-rul
munc.

7 282

I

18,8

1910

Nr. muncitori

47 018

I

189'J

5 376

Nr. locuitori

"Io'

Nr. muncitori

64 169

11,4

10 212

16,3

Pe baza acestor date putem spune că dacă în cei patruzeci de ani
urmăriţi populaţia oraşului creşte cu 1230/o, numărul muncitorilor pentru
aceeaşi perioadă înregistrează o creştere foarte însemnată de 2300/o.
Ghidîndu-ne după faptul că numărul fabricilor existente într-un
anumit teritoriu şi felul lor mărturiseşte mult despre nivelul dezvoltării
economiei, credem că nu este fără importanţă să prezentăm o listă întocmită pentru anul 1898, care ne arată ce fabrici mai importante funcţio
nau în acest an în comitatul Bihor 12 :
Fabrici de var, magneziu

Proprietar .!au

şi

gips erau

arendaş

1. Societatea pe
2. Schwarz I.
3. Junghaus E.
4. Stern D.

acţiuni

Localitatea
(S.A.)

Dobroşteni (Dobreşti?)

Chistag
Luncasprie
Şuncuiuş

lntocmit pe ba(Za datelor publicate de ziarul Nagyvarad intre 1880-1917 şi
A. E g y e d, L. V a j d a, I. C i c a 1 ă, op. cit.
12 Transilvani.a, Banatul, Crişana şt Maramureşul, Buc., 1915, p. 121-143.
11

după

următoarele:
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ţiglă, cărămidă şi

Lederer M.
Knopp F . .
Rendes V.
Riman6czy K.
Fabrica de sticlă

alte produse argiloase:
Aştileu

Oradea
Oradea
Oradea
de

la

Pădurea

Neagră;

Fabrici de cherestea
10. S. A. la Dobreşti şi
11. Junghaus la Luncasprie.

Fabrici de împletituri
12. Timar L. din Bucian; (Bucea?)
Industria morilor

14.
15.
16.
17.

S.A ..
Gerlach M.
Weinberger şi Co.
Moskovits A. şi fiii .

Oradea
Marghita
Oradea
Oradea

Fabrici de surogat de cafea

18. Beck M6r .

Valea lui Mihai
Fabrici de conserve

19. Strasser J.

şi

Co.

Oradea
Fabrici de bere

şi malţ

20. S.A ..

Oradea
Fabrici de spirt

21. Berger D.
22. Heller E.
23. Lederer & Co.
24. Loble H.
25. Moskovits A. şi fiii
26. Moskovits Mor

Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea

Fabrici de cognac, licheur, rachiu

şi

rom

27. Jakabfi L. - Fabrică de rachiu de prune
28. J anky şi Co. - Fabrică de cognac şi rom
Rafinării

Aleşd

Oradea

de petrol

29. S.A.

Tileagd
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Alte fabrici

30. S. A. (Asfol t) .
31. Biehm J. (foi de asfalt) .
:12. Koller şi Co. (Catr;:in şi vax)
33. Scitori M. şi Co. (superfosfat, gips)
3--1. S. A. (îngrăşăminte chimice)
Fabrici de

Derna
Tileagd
Tileagd
Tileagd
Oradea

îmbrăcăminte

Oradea

35. Stern I.
Fabrici de

pălării

36. Friedlănder H. (pălării de paie)
37. Moskovits F. şi Co . .

Oradea
Oradea

Llngă acest număr de fabrici se mai găseau o serie de întreprinderi
în industria casnică precum şi ateliere de producţie meşteşugărească care
se menţin într-o pondere relativ mare.
Una dintre caracteristicile dezvoltării economice din preajma anului
1900 era întrepătrunderea marelui capital cosmopolit cu capitalismul naţional şi formarea astf€1 a unei infrnstructuri specifiC€ acesfor părţi.
Lucruri interesante ne dezvăluie şi următoarele date:
lmpărţirea populaţiei judeţului

Bihor

Agriculturi!.
Jude\ul

Populaţia

Nr.

BIHOR

I

469 3071 353 710

I

I

%

75,41

după ocupaţie

în anul 1900 13

Industrie, comerţ
şi transport

Nr.

I

68 8!]31

O/o

14,7,

Alte
Nr.

46

ocupaţii

I

%

7141

9,9

Din acest tabel putem vedea uşor că pe nivelul judeţului marea
majoritate a populaţiei era ocupată în agricultură, iar dacă perioada ulterioară aduce progrese însemnate în privinţa celor ocupaţi în alte domenii,
aceasta va contribui la ascuţirea contradicţiilor de clasă şi naţionale.
La sfîrşitul secolului al XIX-iea şi la începutul secolului al XX-lea
are loc intrarea Imperiului austro-ungar în faza monopolistă, deci în imperialism.
Dezvoltarea capitalistă contribuie la extinderea producţiei, la o concentrare şi centralizare mai mare a capitalului.
13

Reprodus după A. E g y e-d, L. V a j d a, I. C i c a I ă, op. cit., p. 14.
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capitalului industrial cu cel bancar a avut ca con-

secinţă apariţia capitalului financiar şi a oligarhiei financiare. Organizaţiile monopoliste, apărute aici în special sub forma cartelurilor, reuşesc
să înlăture concurenţa, putînd să impună preţuri de monopol. Acumularea

de capital era tot mai mare în special datorită legilor protecţioniste din
anii 1899 şi 1907. Referitor la circulaţia capitalului putem vedea că importul de capital era superior exportului, care era încă într-o fază incipientă. Capitalul monopolist internaţional deţinea poziţii tot mai consolidate. In cadrul capitaliştilor din Bihor, burghezia maghiară era cea c:.re
deţinea poziţiile cele mai puternice. Burghezia română rămînea pe planul
al doilea, deşi va avea o forţă economică crescîndă.
O pondere mai mare deţinea şi burghezia de origine evreiască care
încerca să se asimileze cu cea maghiară. Creşte acum şi concentrarea forţei de muncă care la începutul secolului devenea considerabilă, deşi
prezenta mari fluctuaţii. Lîngă concentraţia forţei de muncă, importantă
a fost şi concentraţia producţiei. Reliefînd raporturile dintre muncitorimea ocupată în industria mare şi numărul total al proletariatului din
Oradea obţinem următoarele date statistice:
Raportul între numărul total al muncitorilor şi numărul muncitorimii
ocupate în industria mare la Oradea între anii 1900-1910 14
1910

1900
Oraşul

ORADEA

Muncitorimea
din industrie

Muncit.
din lndustri::1
mare

4 046

1 330

Muncit.
din ind.

in °/0

Mun~itorimea
din mdustrie

32,32

7 485

2 727

Raport

Rap.

tn °/o,

mare

36,56

Putem observa că industrializarea decurgea într-un ritm destul de
accelerat, deşi - datorită persistenţei factorilor menţionaţi mai înainte aceste ţinuturi rămîn în continuare cu un caracter agrar predominant.
Perioada de după anul 1900 debutează cu o evidentă şi adîncă criză economică de supraproducţie care se observă în primul rînd ,între anii 19001903.
Efectele crizei au fost resimţite în mod acut, acestea materializîndu-se
printr-o scădere a producţiei industriale, prin falimentul a numeroase
întreprinderi mici, prin scăderea numărului muncitorilor, prin creşterea
şomajului etc. Deşi criza se prelungeşte în unele ramuri, în general începînd cu anul 1906 avem de a face cu o sensibilă înviorare. Producţia a
crescut în mod vizibil, intrînd în faza de avînt mai ales ramurile care
aduceau cîştiguri rapide şi mari. Creşterile însă au în primul rînd un
1

14

40 -

Ibidem, p. 48.

Crisia -

1980
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caracter cantitativ, despre o creştere calitativă neputînd fi vorba. Cu
toată dezvoltarea rapidă, atît în Transilvania, cit şi în Bihor, se menţine
un număr considerabil de întreprinderi mici şi de ateliere meşteşugăreşti.
Un rol important în subordonarea economică l-a avut şi capitalul bancar maghiar, dar şi austriac, acestea fiind cointeresate în numeroase
întreprinderi din Bihor. Se remarcă şi repartizarea inegală şi anarhică
a industriei, atît în cadrul judeţului cit şi în toată Transilvania. ,,In 1900,
în cinci comitate: Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş, Arad şi Bihor finţau
48, 70/o din total ul întreprinderilor şi exploatărilor miniere cu peste 100
de muncitori. Tot aici erau concentraţi 570/o, adică mai mult de jumătate
din totalul muncitorilor transilvăneni1 5 • Chiar dacă Bihorul era între aceste
judeţe, o şi mai pronunţată dezvoltare era împiedicată aici de dominaţia
capitalului străin, de exploatarea naţională etc. In general asistăm tot
mai mult la o aprofundare a elementelor dezvoltării capitaliste.
Un mare neajuns era că, deşi populaţia românească era majoritară
din punct de vedere demografic, atît în Transilvania cit şi în Bihor,
burghezia română era împiedicată şi uneori chiar înlăturată din acest
proces de capitalizare şi dezvoltare. Este elocvent în această privinţă că
pe nivelul Transilvaniei burghezia română deţinea doar 2,30/o din capital, iar cea străină 97,7¾ 16 • Contracararea acestor stă'fi de fapte putea veni
numai prin intermediul legăturilor economice între Transilvania şi celelalte provincii româneşti. Aceste legături economice constituiau o condiţie sine qua non a dezvoltării tuturor provinciilor rnmâneşti. Bihorul
a fost angrenat tot timpul în aceste legături, participînd în primul rînd
la comerţul interprovincii. Caracterul necesar, obiectiv al legăturilor
de schimb dintre iregiunile TOmâneşti rezultă din caraoterul complimentar al economiei ţă,rilor române. Barierele artificiale deşi fr.înau 'legăturile
economice nu puteau însă să şi le împiedice. In cazul Bihorului aceste
relaţii erau favorizate şi prin trecerea prin această provincie a unor
artere principale de căi ferate şi şosele, care asigurau - cu toată distanţa
mare - o legătură directă.
Anul 1910 găseşte comitatul Bihor cu un teritoriu de 10 657 km 2 şi cu
o populaţie de aproximativ 646 301 17 • Deci, se remarcă un spor demografic
important, ceea ce nu înseamnă din păcate o ridicare a nivelului de trai
a locuitorilor, ci din contră o generalizare a condiţiilor precare de viaţă.
Bihorul se menţine în fruntea comitatelor transilvănene, atît din punct
de vedere al suprafeţei cit şi al populaţiei. Folosindu-se de aceste avantaje, dezvoltarea economică a Bihorului continuă un drum ascendent
cam pînă la anul 1913, cind datorită ascuţirii contradicţiilor sociale şi
naţionale interne şi datorită „atmosferei internaţionale încărcate" începe
o perioadă de stagnare, care debuşează într-o etapă de adîncă criză, cau15 I.
Ci ca I ă, Mişcarea muncitorească
1921, Buc., Ed. Politică, 1976, p. 26.
18
17

şi socialistă

din Transilt!ania 1901-

A. E g y ed, L. V a j da, I. C i c a I ă, op. cit., p. 98.
Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul, Buc., 1915, p. 17.
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zată de izbucnirea primului război mondial. Deschiderea ostilităţilor de
către clasele exploatatoare din Austro-Ungaria a avut consecinţe dintre
cele mai grave atît din punct de vedere economic cît şi mai ales socialpolitic. ln primii ani, producţia industrială mai atinge unele creşteri dar
după

aceea criza devine aproape totală. Consecinţele războiului se manifestau printr-o serie de elemente ca: scăderea producţiei, militarizarea
întreprinderilor, agravarea situaţiei muncitorilor, scumpirea crescîndă a
traiului zilnic, creşterea exploatării şi a terorii şi multe altele. lmpotriva
populaţiei române majoritare erau luate o serie de măsuri represive menite să le restrîngă şi mai mult accesul spre viaţa economică, politică şi
culturală. Deşi situaţia maselor populare era sub orice critică, burghezia
obţinea profituri uriaşe în special din furniturile de război. In aceste
condiţii nu întîrzia riposta proletariatului şi a oamenilor muncii înaintaţi.
Cum arată Programul Partidului Comunist Român: ,,Mişcarea muncitorească din ţara noastră a militat cu hotărîre împotriva războiului imperialist, precum şi împotriva participării României la acest război. Proletariatul, socialiştii s-au pronunţat, totodată, cu fermitate pentru unirea
Transilvaniei cu România" 18 . Datorită condiţiilor grele, în aceasrtă etapă
creşte emigrarea populaţiei atît spre vechea Românie, cît şi în America.
Cu înfrîngerile suferite pe front şi cu adîncirea haosului politico-economic nemulţumirea maselor muncitoare ajunge la apogeu.
Ieşirea din această criză generală va fi posibilă numai după marea
unire de la 1 decembrie 1918, cînd Transilvania se uneşte cu patria-mamă,
fundamentînd drumul ascensiunii viitoare spre noi culmi ale vieţii economice şi implicit social-politice.
In perioada tratată un rol deosebit în viaţa economică revenea băn
cilor.
lnainte de 1867 în Transilvania existau în total nouă instituţii de
credit, dintre care unele reprezentau filiale ale Băncii naţionale austriece,
La dezvoltarea ulterioară a sistemului de credit contribuie şi Legea XXXI
din 1868 prin care se desfiinţau limitările anterioare ale cuantumului
dobînzii1 9 •
Anul 1871 marchează înfiinţarea băncii „Albina" din Sibiu, care devine
un puternic factor în ascensiunea burgheziei române din întreaga Transilvanie. Datorită dezvoltării economice apar în centrele mai importante
o serie de bănci şi case de economii în sfera cărora intrau tot mai mult
şi întreprinderile industriale. Dar aceste instituţii bancare erau influenţate
de principalele bănci budapestane şi de alte instituţii de credit austriece,
germane, etc., sfirşitul secolului al XIX-lea însemnînd pătrunderea masivă a capitalismului monopolist apusean. Datorită trecerii la imperialism
se accelerează centralizarea capitalului bancar, totuşi în Bihor nu s-au
înjghebat uniuni bancare monopoliste mari care să le domine pe toate
celelalte instituţii de credit. Băncile române, deşi erau împiedicate în
18
19

Programul Partidului Comunist Român ... , Buc., Ed. Politică, 1975, p. 37.
Din istoria Transilvaniei, vol. ll, Buc., Ed. Academiei, 1961, p. 197.
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aqiunile lor, aveau o importanţă deosebită pe planul consolidării burgheziei româneşti. Toate băncile urmăreau profituri tot mai mari, dar o
manifestare a rămînerii în urmă era că băncile activau mai ales în domeniul agriculturii, aceasta fiind o nouă dovadă a împletirii în cadrul
economiei bihorene a unor forme capitaliste cu resturi precapitaliste.
Instituţiile de credit din Bihor aveau specificul lor intern, dar aveau şi o
serie de caracteristici comune cu celelalte bănci din Transilvania.
Statisticile vremii ne arată că în 1906, existau în Bihor 13 instituţii
financiare mai importante:
1) Casa de economie din Oradea
2) Banca de credit industrial şi comercial din Bihor
:3) Casa de economie din Bihor
4) Banca economică şi industrială
5) Casa de economie civilă
6) Banca „Bihoreana"
7) Banca populară din Oradea
8) Banca de scont
9) Casa de economie generală
10) Casa de economie centrală
11) Banca de credit din Oradea
12) Casa de economie a comercianţilor şi meseriaşilor
13) Casa de economie din Ret 20 (cartier vechi în Oradea).
Lîngă acestea mai activau în judeţ 10 societăţi mixte pe acţiuni,
6 cooperative şi 22 de societăţi pe acţiuni mai importante 21 • O altă statistică din 1910 ne arată că în Bihor au existat circa 60 de instituţii de
credit cu un sold la sfîrşitul anului de 80 697 OOO de coroane, 108 de asociaţii-cooperative cu un sold de 2 586 OOO coroane, astfel numărul lor
total fiind de 168, cu un sold de 83 283 OOO coroane 22 • Dar din acesta o
parte mică o deţinea băncile româneşti. Cea mai importantă şi cea mai
veche bancă românecJ.scă din Bihor a fost Institutul de credit „Bihoreana"
din Oradea, înfiinţată la 1898, avînd un capital vărsat de 1 706 088 de
coroane, un fond de rezervă de 318 OOO iar profitul de 176 389 coroane 23 •
Celelalte bănci româneşti existente pe la 1910 erau de o putere economică
mai redusă, astfel „Drăganul" din Beiuş, ,,Luncana" din Marghita şi „Şoi
mul" din Vaşcău 24 • Bănci populare româneşti se pare că n-au existat în
Bihor.
Dezvoltarea ascendentă a instituţiilor de credit va fi stopată de situaţia nesigură, cauzată de izbucnirea primului război mondial. De sistemult de credit se leagă strîns şi comerţul. Din statisticile vremii este greu
20

21

Nagyvci.rad, din 14 octombrie 1906.

Transilvania, Banatul,

22

Ibidem.

23

Ibidem, p. 159.
Ibidem.

2~

Crişana şi Maramureşul,
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de delimitat ponderea Transilvaniei şi cu atît mai mult ponderea judeţului Bihor în cadrul comerţului.
Trebuie totuşi remarcat că în Bihor exista un comerţ susţinut. Oradea
era ,recunoscut că un oraş comercial de primă mină, ai-ci existînd deja
mari tradiţii, cît şi active preocupări. Puterea comerţului bihorean este
demonstrată între altele prin numărul foarte mare a produselor vehiculate aici şi prin însăşi bogăţia sortimentelor oferite de magazinele comerciale, care aveau produse din foarte multe ţări, fireşte o mare parte
a lor fiind importate din România veche, cu care relaţiile Transilvaniei
erau multilaterale.
Fiind într-o interdependenţă dialectică cu dezvoltarea industriei,
transporturile înregistrează de asemenea progrese însemnate. Transportul
feroviar se dezvoltă mai mult între 1867-1873, cînd s-au dat în folosinţă în Transilvania şase noi linii, cu o lungime de 910 km, printre care
arterele principale: Oradea-Cluj-Braşov şi Arad-Simeria-Teiuş:! 5 •
Dezvoltarea căilor ferate a avut drept consecinţă lărgirea relaţiilor
dintre pieţele de desfacere, un contact mai viu între localităţile mai importante. 1n perioada 1880-1900 se construiesc noi linii fernte, Oradea,
datorită poziţiei sc1le geografice, devine un însemnat nod feroviar, numă
rul călătorilor şi volumul mărfurilor transportate fiind considerabile. Astfel „calea ferată răsăriteană" de la Oradea la Cluj şi mai depnrte spre
Teiuş-Braşov, trece de la circa 50 OOO de călători în 1870, la aproximativ 700 OOO în 1880, chiar dacă această creştere se datoreşte şi prelungirii liniilor prin noi construcţii 26 •
1n Bihor, în etapa respectivă existau trei feluri de căi ferate: 1) ale
statului, 2) ale particulmilor însă exploatate de stat; 3) ale particularilor
exploatate de particulari. Analizînd lungimea liniilor ferate ale statului
la sfîrşitul anului 1910 observăm următoarele: Bihorul are o lungime
totală a liniilor de 618,3 km, acesta reprezentînd 5,8 de km la 100 km 2
şi 95,6 km la 100 OOO de locuitori2 7 • Din aceste date putem constata că
Bihorul se situa sub nivelul mediei generale din Imperiu, dar peste
nivelul majorităţii judeţelor din Transilvania.
Lingă dezvoltarea reţelei feroviare asistăm la extinderea transporturilor rutiere. Astfel, în 1910 în Bihor exista o reţea rutieră însumînd
5 460,7 km, din care ale statului 228,8 km, a municipiilor 600,5 km drumuri publice-comunale 791,0 km, comunale de trecere 3 824,5 şi care duc
la gară 15,9 km 28 • Transportul fluvial deşi exista, avea o importanţă
redusă.

Această
mări atît pe
25

28
27

28

dezvoltare generală a transporturilor a avut o serie de urplan economic cit şi social-politic.

Din istoria Transilvaniei, vol, II, Buc., Ed. Acad., 1961, p. 201.
Ibidem, p. 202.
Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul, Buc., 1915, p. 150.
Ibidem, p. 152.
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La sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
agricultura şi creşterea animalelor cunosc de asemenea un avînt considerabil, materializat prin introducerea şi extinderea tot mai mare a
muncii salariate, în folosirea tot mai largă a maşinilor agricole, extinderea suprafeţelor cultivate, creşterea producţiei, diferenţierea ţărănimii
etc. Cu toate acestea, înfrîngerea revoluţiei din 1848-1849, precum şi
încheierea pactului dualist austro-ungar au făcut ca rămăşiţele feudale
să continue să existe. In teritoriile apusene ale Transilvaniei, unde se
găsea şi Bihorul, după 1867 începe să devină preponderent sistemul capitalist şi în agricultură faţă de sistemul tranzitiv, care se caracterizează
prin întrepătrunderea formelor capitaliste cu cele precapitaliste. Moşierii
interesaţi acum în producţia pentru piaţă sînt nevoiţi să sporească inventarul agricol. Creşterea animalelor are de asemenea un drum ascendent.
Deşi marea masă a populaţiei era legată de agricultură, rămînerea în
urmă a acesteia se datora în primul rînd dezvoltădi ei pe „calea prusacă",
1

reformistă.

Inceputul secolului al XX-lea, găseşte agricultura într-un proces de
dezvoltare capitalistă, cu toată persistenţa rămăşiţelor feudale. Lingă
accentuarea exploatării ţărănimii, <repartizarea inegală a ipămîntului era
unul dintre factorii care au contribuit la ascuţirea contradicţiilor sociale
la sate. In judeţele vestice ale Transilvaniei această inegalitate era şi mai
elocventă: ,,din cele 22 de judeţe existente, judeţele Timiş, Arad, Bihor,
Sătmar, 66,80/o din suprafaţa gospodăriilor de peste 100 de iugăre deci
circa 2/3 .şi aceasta s-a Tepartizat la 2 436 de moşieri 29 • Asemenea inegalitate era desigur şi în repartiţia intervalului agricol şi a animalelor.
Ca urmare, putem nota pauperizarea accentuată a ţărănimii muncitoare
şi ascuţirea contradicţiilor din lumea satelor, amplificată de creşterea
susţinută a numărului
proletariatului agricol. Astfel, această creş
tere a numărului proletariatului agricol pînă în 1900 în Bihor s-a
desfăşurai în felul următor: în 1890 au existat 19 374 servitori şi 40 859 de
muncitori agricoli, numărul total fiind de 60 233. In 1900 existau 18.287
de servitori şi 57 181 de muncitori, în total 75 468 30 • Deci asistăm la o
creştere de 25,20/o. O altă latură era existenţa întinselor posesiuni ale bisericii. ,,Numai în comitatul Bihor, episcopiile romano-catolică şi greco-catolică, împreună cu capitlul din Oradea, deţineau în proprietatea lor
peste 400 OOO jugăre de pămint" 31 • Analizînd repartiţia proprietăţii din
punct de vedere naţional observăm că majoritatea ţărănimii fără pămînt
o formau românii, moşierii fiind de obicei maghiari. Aceasta punea pe
prim plan pe lingă lupta împotriva exploatării sociale şi <lupta împotriva
exploatării naţionale.
29
3

.A. E g y e d, L. V a j d a, I. C i c a I ă, op. cit., p. 56.

o Ibidem, p. 42-43.

31

I. C i c a 1 ă, op. cit., p. 39.
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In părţile vestice ale Transilvaniei relaţiile capitaliste se manifestau
şi mai mult, factorul mobilizator fiind pătrunderea capitalului bancar,
în primul rînd prin împrumuturi.
Bihorul era unul dintre teritoriile care dădeau cele mai multe produse agricole. Astfel, în 1910 în Bihor se semăna 150 180 ha cu grîu,
obţinîndu-se o recoltă de 1 951 683 chintale metrice i(q), porumb 103 948 ha
şi recoltă 1 843 561 q etc. Numărul pomilor fructiferi3 2 era 2 178 785. Dintre animale cele mai răspîndite erau vitele, porcii, oile etc. Cu toată
extinderea dezvoltării capitaliste înregistrăm doar o lentă înviorare a
agriculturii. Rămînerea în urmă, faţă de cerinţele moderne, a avut urmări
negative atît pe plan social cît şi economic, stînd la baza ridicărilor repetate la luptă a locuitorilor satelor bihorene.
Această situaţie economică complexă va determina mobilizarea tuturor forţelor progresiste ale societăţii de la sfîrşitul secolului al XIX-lea
şi începutul secolului al XX-lea pentru realizarea unor schimbări profunde, radicale în vederea transformării democratice a societăţii.
In noul context general, după sfîrşitul primului război mondial şi
după formarea statului naţional unitar român, Bihorul trece într-o nouă
fază de dezvoltare economico-socială.

ASPECTS DE LA VIE ECONOMIQUE DE BIHOR ENTRE 1880-1~17
(Resume)

L'auteur de cette etude presente quelques aispects significatifs sur le developement economique du d'epartement Bihor de la fin du XIX-eme siecle jusqu'au
debut du XX-eme siecle (1880-1917) Basee sur la presse du temps - le journal
d'Oradea „Nagyvârad" - l'etude remarque Ies caracteristiques generales des principales subdivisions de !'economie: !'industrie, le systeme bancaire, le commerce,
le transport, l'agriculture etc., qui passent a l'evolution capitaliste. Ces realites economiques sont a la base de la lutte ferme des habitants progressistes de Bihor et
d'0rade~ pour Ies changettnent's democratiques.
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ROMÂNII DIN AMERICA lN SPRIJINUL LUPTEI
POPORULUI NOSTRU PENTRU UNITATE NAŢIONALA
de
EUGEN LAZAR

Rod al luptei revoluţionare a maselor, a conştiinţei de neam ce a
triumfat peste barierele artificiale impuse de dominaţia unor stăpîniri
străine ostile, procesul desăvîrşirii unităţii de stat a României a fost un
fenomen de durată, care a angrenat participarea a însemnate mijloace
economice, importante forţe umane şi numeroşi factori politici. Acest
deziderat multisecular a cunoscut, cum era şi firesc, ample manifestări
şi în exterior, legate în principal de acţiunile mobilizatoare şi de caritate
în scopuTi naţionale, fofăptuite de emig.raţia română din Statele Unite şi
Canada.
La începutul acestui veac, întreaga monarhie austro-ungară cunoştea
puternice frămîntări sociale şi de natură politică, determinată de încălca
rea nejustificată a celor mai elementare drepturi ale naţionalităţilor conlocuitoare şi de procedeul conform dictonului „Divide et impera", aplicat
de guvernanţii vremelnici. Intre 1900-1914 un impresionant exod de
emigranţi slovaci, cehi, polonezi, sîrbi, croaţi şi români luau drumul spre
America de Nord, ca urmare a situaţiei dezustruoase, provocate de criza
economică şi cea politică. Insetaţi de libertate şi doritori de o viaţă mai
bună, ei porneau în necunoscut, victime ale propagandei ademenitoare
a societăţilor navale transoceanice, abandonîndu-şi familiile şi provocînd
dezorganizarea vieţii economice a ţării.
In scurtă vreme, imigranţii români ating cifra zecilor de mii, fapt
ce-i determină a înfiinţa în cursul anului 1902 primele societăţi de ajutor
social şi cultură, după modelul celorlalte naţiuni imigrante predecesoare1. Posibilităţile de manifestare ce le-o oferea America, îi îndemnă
a cultiva în sînul acestor societăţi înalte simţăminte patriotice şi a veghea
cu mare atenţie şi discernămînt asupra evenimentelor petrecute acasă,
în Transilvania. Atît în corespondenţa cu familiile, cit mai ales în presa
românească de peste ocean, ei iau atitudini hotărîte, combătînd politica
statului dualist ce avea drept scop una dintre cele mai subtile şi perfide
1
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cunoscute în istorie, aceea de ştergere a entităţii naţionale a
popoarelor. O atitudine similară este luată şi în problematica îngrădirii
drepturilor cetăţeneşti din imperiu, militîndu-se pentru cîştigarea votului
universaF, în vederea unei mai juste şi echitabile reprezentări în guvern,
proporţional cu numărul contribuabililor.
Publicarea în presa româno-americană a unei mari diversităţi de
ştiri, ce ar fi putut influenţa opinia publică a lua o atitudine fermă în
problema Transilvaniei, are drept urmare o valorificare a prestigiului
şi consideraţiei faţă de lupta dreaptă a românilor de pe ambele versante
ale Carpaţilor. Românii din America au dezavuat practica cenzurii maghiare, ce-i deferea justiţiei pe gazetarii români, consideraţi „agitatori",
neintegraţi „canoanelor" impuse de guvern. Condamnările şi amenzile
substanţiale aplicate unor jurnalişti deosebit de apreciaţi în America, de
talia lui Ioan Slavici3 şi Avram Indreica 4 de la Tribuna din Arad, Teodor
V. Păcăţian de la Telegraful Român din Sibiu, A. C. Domşa de la Unirea
din Blaj, George Stoica de la Lupta din Budapesta, Iuliu V. Ioanovici de
la Libertatea din Orăştie 5 sau Octavian Goga de la Luceafărul din Sibiu6
nu rămîn fără ecou în inimile imigranţilor 7 • Felicitînd redacţiile pentru
temerara şi dreapta lor politică, românii americani au colectat şi trimis
pentru fondul de ajutorare a ziariştilor împrocesuaţi şi condamnaţi politic importante sume de bani8 • După cum reiese dintr-o corespondenţă
intre Societatea „Vulturul" din Homestead, Pennsylvania cu ziarul Tribuna
din Arad „o fericită idee s-a zămislit în inimile românilor din America.
La propunerea preotului Simion Mihălţianu din Indiana Harbor, Indiana,
cu ocaziunea adunării generale a „Uniunei Societăţilor Române", ţinută
în 4-5 septembrie a.c. în Erie, Pennsylvania, s-a înfiinţat „FONDUL NAŢIONAL POLITIC", cu scop de a se ajuta politica şi presa noastră în
patrie. Lumea e însufleţită de această idee. Colecta deja s-a început" 9 •
Interesul crescînd pentru evenimentele din ţară i-a îndemnat pe româno-americani să iniţieze organizarea ,pe lingă societăţi, după posibilităţile grupului respectiv, cite o bibliotecă, în care se puteau găsi cărţi,
2

Lupta pentru votul universal în Ungaria, în America (Cleveland, Ohio). din

16-26 martie 1911; Pentru ce luptă deputaţii noştri acasă, în America din 13 octombrie 1907, p. 1.
3
Iar un proces de presă, în America din 27 alprilie 1907, p. 2.
4
Din Ungaria. La temniţă, în America din 7 decembrie 1906, p. 1.
5
„Libertatea de presă" în Ungaria, în America din 1 martie 1908, p. 2; De la
fraţii noştri, în America din 12 august 1909, p. 1; G. Aron, Bun sosit (Dedicată ziaristului Iuliu V. Ioanovici), în America din 5 septembrie 1909, p. 2.
6
Procesul poetului Goga, în America din 11 martie 1911, p. 1.
7
Un congres al presei româneşti din Ardeal în America din 2 aprilie 1908,
p. 1.

New Castle, Pa., U.S.A., 25 mai/6 iunie 1908, în Gazeta Transilvaniei (Braşov),
din 11 iulie 1908, p. 1.
9
Fondul politic al rom4nilor din America, în Gazeta Transilvaniei din 2 octombrie 1909, p. 2.
8
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ziare şi reviste din Transilvania şi România 10 • Prin presa lor, ca urmme
a prigoanirii inutile a tricolorului iromânesc în imperiu, românii din America şi-au arătat adesea adeziunea la cauza celor umiliţi, organizînd peste
ocean numeroase manifestaţii naţionale, prilej cu care intonau cîntecul
Deşteaptă-te române, mărşăluind cu tricolorul în frunte 11 •
Proiectul şcolar al lui Albert Apponyi, ce viza deznu\ionalizarea
naţiunilor supuse din imperiu, provoacă un uriaş val de indignare şi pe
continentul american. Întruniţi într-o mare adunare populară la Cleveland
Ohio în ziua de 7 aprilie 1907, reprezentanţii societăţilor române redactează, în numele a peste 40 OOO de imigranţi rom{mi, o telegramă trimisă
delegaţiei transilvănene conduse de Al. Vaida Voevod, pentru a fi înmînată guvernului de la Budapesta. Ulterior, a fost întocmit şi un Protest,
de mai mari dimensiuni din care spicuim: ,, ... A vînd în vedere că sîntem
un popor, care nu a venit în America ca să moştenim aicea, ci pentru ca
să cîştigăm bani, pe care să-i trimitem familiilor noastre să-i plătească
în dare şi să acopere alte lipsuri, pe care nu le puteam acoperi cu slabul
venit de acasă, nu putem sta nepăsători faţă de cele ce se petrec în lipsa
noastră acasă. Scopul ne este: REINTOARCEREA LA VETRELE NOASTRE!
Dar ni se umple inimile de durere, cînd aflăm că în ţara noastră,
guvernul unguresc, prin proiectele de lege ale ministrului Apponyi, se
sileşte să ne răpească acele tezaure scumpe, pe care le-am lăsat la plecarea noastră.
Noi, cei emigraţi pentru un timp, declarăm sărbătoreşte că nu suferim
ca acele proiecte să devină lege. Aşa o lege înseamnă totala noastră deznaţionalizare şi, deci, ne simţim datori ca să protestăm cu toată hotărîrea
împotriva tuturor măsurilor, cari intenţionează răpirea şcoalelor noastre,
susţinute prin sudoarea noastră .
. . . Sîntem un popor care respectăm legea şi ne ţinem de ea, dar pretindem ca şi cei de la ,guvern să o respecte. Legea e clară! Ea ne asigură dreptul limbei noastre! ...
. . . Sîntem cetăţeni paşnici, cari ne-am jertfit şi ne jertfim pentru
ţară. Sîngele la ai noştri s-a vărsat în multe războaie pentru ţară. Munca
noastră e în cea mai 11Wre parte folosită pentru trebuinţele ei interioare.
Sîntem acel popor care dăm şi într-o parte şi în alta, fără ca în schimb
să avem şi răsplată. Răsplata cu care ne îmbie guvernele este una singură: sila de a ne maghiariza! ...
. . . In faţa proiectelor amintite sîntem datori a manifesta credinţa şi
vederile noastre, sprijinite pe lege şi dreptate. Să se ştie că noi, românii

° C.

1

Cultură

p. 104.

11

R. Pascu, Istoria Uniunei şi Ligei Societăţilor Româneşti de Ajutor şi
din America 1906-1931, Cleveland, Ohio, Tipografia ziarului America, 1931,

Pedepse pentru tricolor, în America din 17 ianuarie 1909, p. 2; Mari brutaîn Aiud, în America din 16 iulie 1911, p. 1.
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emigranţi, nu
tăţii noastre şi

ne învoim cu legi ce sînt îndreptate împotriva naţionali
a drepturilor noastre naţionale ...
. . . Graiul nostru românesc nu-l vom schimba cu altul strein, limba
noastră românească vom apăra-o, dacă va fi trebuinţă, cu viaţa noastră,
căci nimic nu avem mai scump în lume ca limba!" 12 (subl. ns.).
Comentînd în mod favorabil refuzul împăratului austriac de a vota
noul proiect de lege şcolară, ,,Uniunea Societăţilor Româneşti din America" (U.S.R.A.) face un apel călduros la adresa românilor din Transilvania şi a celor din S.U.A. de a-şi apăra cu orice preţ cultura naţională,
de-a promova iubirea de neam prin intermediul întrunirilor, prelegerilor,
publicaţiilor bine scrise, ca şi prin continuarea activităţii de constituire
de biblioteci populare pe lingă societăţi. ,,Adevăratul progres în şcoala
poporală se poate face numai prin mijlocirea limbei materne" 13 , mai
adăuga U.S.R.A. în apel, consemnînd proiectele de măsuri venite din partea unor intelectuali luminaţi din Transilvania. Astfel, V. E. Moldovan
de la Lupta, I. Moţa de la Foaie interesantă sau I. Osvada de la Tovărăşia
cereau boicotarea aplicării legii lui Apponyi, prin refuzul românilor de
a-şi trimite copiii la şcolile maghiare; sfătuiau pe toţi cunoscătorii de carte
a se transforma în dascăli, pentru a putea veni în ajutorul analfabeţilor,
iar la Sibiu preconizau înfiinţarea unei bănci (,,Lumina"), care să-i plă
tească pe învăţătorii satelor 14 •
Omniprezenţi la toate manifestările legate de istoria şi de prestigiul
României, românii americani trimit în anul 1904 o emoţionantă cablogramă cabinetului organizatoric al serbărilor de la Putna, în care „salută
cu dragoste pe fraţii lor din patrie şi se asociază cu ei în timpul serbărilor
organizate spre a celebra memoria marelui Erou" 15 • La fel, în anul 1912
consemnau comemorarea lui Al. I. Cuza, afirmînd că „românii din Arizona, din sud şi vest" erau „uniţi" într-un suflet „spre a celebra memoria Prinţului Unirii" 16 • Ataşamentul faţă de România îi îndeamnă a-şi
denumi societăţile de ajutor şi cultură, sau cluburile, cu nume aparţinînd
unor personalităţi istorice însemnate (Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul,
Cuza Vodă), personalităţi contemporane (Nicolae Filipescu, Nicolae Iorga)
sau aspiraţii ce ţineau de dezinteresul Unirii (România Mare, Eliberarea
Neamului Românesc, Dacia Traiană, Dacia Romană, Ulpia Traiană 17 ).
Conştienţi de faptul că şi celelalte naţionalităţi supuse din imperiu
erau predispuse aceluiaşi pericol de pierdere a naţionalităţii, îi îndeamnă
12

Adunarea poporald de protestare din Cleveland, Ohio, în America din 13 aprilie 1907, p. 1; Activitatea românilor din America în timpul războiului, in Universul
(Bucureşti), din 21 aprilie 1927, p. 2.
13
Apărarea culturii naţionale, in America din 14 iunie 1907, p. 1.
14
Şcoala noastră în agonie, în America din 2 octombrie 1909, p. 1; Folosul
cetirii de cărţi şi gazete, in America din 9 noiembrie 1906, p. 1; S. Bornemisa,
Şcoala noastră, în America din 2 octombrie 1909, p. 2.
15
Românii din America şi Ştefan cel Man-e, in Drapelul (Lugoj), din 23 iulie
1904, p. 5; De peste Ocean, în Gazeta Transilvaniei din 4 noiembrie 1904, p. 1.
16
Steaua Noastră (New York), din 2 iulie 1912, p. 1.
17
S. Dr u t z u şi A. Popov ici, op. cit., p. 199-204.
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pe emigranţii români, la 1907, să ia parte tot mai des la acţiunile de
protest iniţiate de cehi şi mai ales de slovaci şi polonezi, care erau bine
organizaţi1 8 • Astfel, la venirea contelui Apponyi în S.U.A., emigraţia
românească era bine pregătită pentru a iniţia acţiuni eficiente de protest. ln prealabil, ziarul America, organul de presă al U.S.R.A. organizase o campanie publicitară de informare a opiniei publice americane
asupra scopului Yizitei ministrului maghiar. Criticînd slaba ripostă ideologică de pînă atunci, în comparaţie cu a celorlalte naţionalităţi din imperiul austro-ungar, America atrăgea atenţia societăţilor, că propaganda
naţională nu este una şi aceeaşi cu reclama comercială 10 • De aceea, în
cadrul marii adunări populare, ţinută în 16 februarie 1911, la „Acnie
Hall" din Cleveland, Ohio, cu două zile înainte de venirea lui Apponyi,
cei prezenţi şi-au exprimat protestul împotriva politicii de discriminare
dusă de guvern în Transilvania. Au participat la această adunare circa
10 OOO de persoane, dintre care 3 OOO erau delegaţi ai tuturor societăţilor
sloyace, cehe, ucrainiene, sîrbe, croate şi române, iar restul cetăţeni
americani şi ziarişti ai diferitelor cotidiene din America. Discursurile
s-au ţinut mai mult în limba engleză, pentru ca şi participanţii americani să cunoască amănunte în legătură cu legile şcolare şi nedreptăţile
ce se săvîrşeau în imperiu 20 • La Chicago, Illinois, membrii Societăţii
„Speranţa", în număr de peste 500, au înaintat un Protest Clubului „XX
Century", unde-şi ţinea A. Apponyi cuvîntarea, arătînd că acesta nu era
exponentul guvernului şi nici un „Apostol al păcii", cum se credea în
America, ci unul dintre cei mai mari tirani ce suprimase libertăţile în
Ungaria 2 1 •
La cererea lor, o delegaţie - avînd în componenţă redactori la
ziarul Românul din Cleveland, Ohio, - este primită în audienţă la preşedintele Taft în ianuarie 1912. 1n cursul discuţiilor, Nicolae Barbu, conducătorul delegaţiei, a prezentat şefului executivului american starea
economică a emigraţiei române şi a celor rămaşi acasă, vorbindu-i despre
societăţile de ajutor şi cultură, Asociaţia „Astra" din Transilvania şi
„Liga culturală" de la Bucureşti. S-a precizat cu această ocazie faptul
eă românii transilvăneni sînt de acelaşi neam cu cei din România, ca şi
cu cei răspîndiţi prin ţările vecine: Ungaria, Rusia, Bulgaria, Serbia şi
chiar Turcia. Preşedintele american şi-a mărturisit marea surprindere,
întrucît din informaţiile primite prin filiera emigraţiei maghiare ,,românii
ardeleni ar fi nomazi de origine tătară" 22 • El le-a cerut să aibă răbdare
18
19

Slovacii din Cleveland, în Drapelul din 2 martie 1907, p. 3.
N. C. Zamfirescu, Ucigaşul culturii româneşti, în America din 12 februarie 1911, p. I.
20
I. Podea, Scrisori din America (Apponyi în America), în Telegraful Român, Sibiu, din 14 martie 1911, p. 107-108; Scrisori din America (Apostoli falşi), în
Telegraful Român din 18 aprilie 1911, p. 166.
21
Românii din Chicago, în America din 11 martie 1911, p. I.
22
Românii din America la preşedintele Taft, în Foaia Poporului, Sibiu, din
25 februarie 1912, p. 3.
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pentru a avea timp să studieze în amănunt situaţia reală, sfătuindu-i
în acelaşi timp să-şi continue în America vechile îndeletniciri de acasă
(creşterea animalelor şi cultivarea ogoarelor), pentru a scăpa din infernul
fabricilor şi a minelor 23 •
1n preajma izbucnirii primului război mondial o nouă delegaţie a
guvernului de la Budapesta îşi face apariţia în Statele Unite, venită
pentru „propagandă şi mai ales ... (pentru a obţine - n.n.) bani!", după
cum reiese din afirmaţia contelui A. Apponyi în ziarul american Hearsti 4 •
Condusă de această dată de contele M. Karolyi, delegaţia a fost întîmpinată
cu răceală de către guvernul american, în urma propagandei făcute de
societăţile de ajutor şi cultură, între care se număra şi cea din Martins
Ferry, Ohio 25 • Presa românească din America era destul de puternică la
acea dată, prezentînd nu numai ştiri asupra situaţiei emigraţiei române,
ci şi frămîntările din Europa şi mai ales din România şi Transilvania.
Anticipînd evenimentele ce aveau să vină, ziarul Românul din Cleveland,
Ohio, scria în 1913: ,,Poate cît de curînd, mai curînd decît ne aşteptăm,
mai curînd decît ne închipuim, România va fi chemată să aducă la îndeplinire năzuinţele noastre, dezrobirea neamului românesc" 26 • Din marele
număr de ziare româno-americane mai pot fi amintite cîteva ce şi-au
adus un aport deosebit la cauza românească: Libertatea şi Foaia poporului (Cleveland, Ohio), Renaşterea Română (Cincinnati, Ohio), Românul
american (Detroit, Michigan), Deşteaptă-te române (Hamilton, Ontario)
şi săptămînalul Transilvania (Youngstown, Ohio). La Chicago, Illinois,
profesorii universitari Paul şi Gogu Negulescu scoteau o gazetă deosebit
de valoroasă, intitulată Roumania. &Hitată bilingv în limbile engleză şi
română, Roumania îşi propunea a face cunoscute aspiraţiile neamului românesc în S.U.A. şi de a obţine acordul guvernului american în favoarea
Unirii.
Pe plan literar, sociologic, istoric şi politic imigranţii transilvăneni au
urmărit cu atenţie tot ce s-a publicat la adresa poporului român. Semnalăm, între altele, intervenţia promptă a lui Ioan Botez la adresa lacunelor
grave strecurate în „Enciclopedia Britanica", mai ales în ceea ce priveşte mişcarea literară din România. In cadrul unui interesant articol,
redactat în limba engleză, I. Botez face o succintă prezentare a condiţiilor istorice, sociale, politice şi culturale în care s-a dezvoltat poporul
şi statul român de-a lungul timpului 27 •
Conştienţi de unitatea etnică ce exista între românii de pe ambele
versante ale Carpaţilor, românii din America îndeamnă şi luptă asiduu
23
Vezi şi America, în Foaia Poporului din 31 martie 1912, p. 1-2; Românii din
Canada, în Foaia Poporului din 23 iunie 1912, p. 5.
24
Compania M. Kcirolyi şi soţii, în Drapelul din 9 iulie 1914, p. 3.
25 Ibidem.
26 N. I org a,
Istoria contemporană de la 1904 la 1930, Bucureşti, 1932,

p. 162.
27
[. Botez, A Short Survay an the Nealatins
din 31 mai - 21 iunie 1914.
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pentru desăvîrşirea procesului de unificare a tuturor ţinuturilor locuite
de români, întocmind un întreg colaj de aprecieri favorabile la legitimitatea istorică a acestei uniri2 8•
La începutul războiului, românii americani au luat o atitudine pasivă
în faţa chemărilor sub arme, adresate de consulatele austro-ungare. Ei
au refuzat a subscrie la împrumuturile de război pentru Ungaria, ca şi
colaborarea cu Crucea Roşie Maghiară. Insufleţiţi de articolele apărute
în presa bucureşteană şi de apelul „Ligii Culturale din România" (între
ai cărei membrii erau şi mulţi transilvăneni), adresat regelui Carol I al
României, de a trece la fapte şi a înfăptui Unirea pe calea armelor, membrii Societăţii „Gloria Română" din Weirton, West Virginia, şi-au adus
întreaga adeziune 29 • Un entuziasn deosebit, încărcat de speranţe, provoacă şi sprijinul solemn al Italiei, după intervenţia României pe lingă
Austro-Ungaria pentru ca aceasta să restituie Transilvania (aprilie 191530).
Francis M. L. Radich, secretarul Clubului Naţional Român „Dacia" din
New York, semnala faptul că românii din Transilvania erau necorespunzător reprezentaţi în dieta maghiară şi că cei din America „oftează
fiecare pentru ziua cînd se vor uni cu ţara mamă. Fiecare societate este
posesoarea mîndră a unui tricolor românesc. Aceştia sînt fiii şi fiicele
României şi nici o influenţă străină nu se poate amesteca în aspiraţiile
lor naţionale" 31 •
Incă din septembrie 1914, societăţile de ajutor, îndemnate de U.S.R.A.,
pun bazele „Crucii Roşii Române", făcînd un apel călduros la adresa
întregii opinii publice de a subscrie pentru ajutorarea suferinzilor de pe
cîmpul de luptă 32 • Apelurile continuă şi în anul următor, cerindu-li-se tot
mai mult românilor americani a fi pregătiţi în vederea sarcrificiului personal sau bănesc spre binele României ce se afla în primejdie 33 • Cu acest
prilej sînt aduse acuze .şi la adresa dascălilor şi a preoţilor din monarhie,
care nu-şi făcuseră pe deplin datoria în a forma conştiinţa de neam a
poporului de rînd.
Din iniţiativa luată la Canton, Ohio, ia fiinţă în 1915 „Fondul naţional" destinat a sprijini propaganda în favoarea Unirii. ,,Vremurile sînt
grele şi ispitele multe. In faţa atîtor nedreptăţi şi porniri duşmănoase, ai
noştri de acasă fac tot ce pot pentru a mîntui pe seama urmaşilor, ceea
ce au moştenit de la străbunii noştri. Multe arme de apărare şi multe
28
29

Visul nostru de aur, în America din 28 noiembrie 1912, p. 1.
Din şedinţa unei societăţi româneşti din America, în America din 22 aprilie

1915, p. 1.
30
România şi aspiraţiunile neamului, în America din 2 mai 1915, p. 1; România Mare şi unitatea naţională, în America din 10 octombrie 1915, p. 1.
31
New York Times din 15 august 1915, 12; 7-8 (apud G. I. Bobango, Românii
americani şi primul război mondial, în Transilvania, Sibiu, din decembrie 1978,

p. 38).
32
O. Mure ş anu şi A. Haţeganu, Apel către Românii din America şi
Canada, în America din 13 septembrie 1914, p. 1.
33
C. R. Pascu, Românii cei de acasă şi cei de aici, în America din 18 mar-

tie 1915, p. 1.
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mijloace de muncă nu au. Arme puternice şi sigure sînt numai două şi
anume: dragostea faţă de ceea ce este românesc şi banul. Dragostea este
în toţi, luptători harnici sînt dar cînd e vorba de ajutor bănesc, aici trebuie să ne oprim ... " 34 , au subliniat vorbitorii, argumentîndu-şi iniţia
tiva. Cu toată criza economică ce izbucneşte şi care lasă mulţi imigranţi
români pe drumuri, din puţinul lor, ei sprijină în continuare creşterea
,,Fondului Naţional" 35 •
După 15 august 1916, cînd România declară război Austro-Ungariei,
iar apoi armata sa trece Carpaţii în Transilvania, românii din America au
înţeles adevărata lor menire 36 şi au ,răspuns cei dintîi manifestului lansat
de preşedintele S.U.A., Woodrow Wilson, către naţiune, în scopul organizării unei armate de voluntari. 1n primele luni s-au prezentat peste 17 OOO
de imigranţi români, dintre care peste 2 OOO sosiseră tocmai din Canada 37 •
Intrucît legăturile cu Europa erau tăiate din cauza războiului, singura
soluţie care le-a mai rămas era aceea de a se înscrie voluntari în armata
americană. S-a discutat îndelung forma sub care urma să se facă această
înscriere, întrucît se oscila între formarea unei legiuni cu steag şi comandă românească şi integrarea românilor direct în armata Statelor
Unite. Intrucît autorităţ.ile americane au rămas intransigente, s-a trecut la
constituirea unităţilor de voluntari. Numărul celor înscrişi ajunsese la
6 OOO, în momentul în care a sosit din România, în iunie 1917, o comisie
oficială din ordinul Marelui Cartier General de la laşi (no. 1 082 din
18 aprilie 1917 38). Compusă din cpt. Vasile Stoica, memorandistul şi revoluţionarul Vasile Lucaciu şi preotul Ioan Moţa, comisia era menită a
organiza o unitate de voluntari români transilvăneni pentru a lupta pe
frontul francez, unitate integrată armatei americane sau franceze. O altă
atribuţie a membrilor acestei comisii era de a informa guvernul american
şi opinia publică asupra situaţiei reale din Transilvania şi de a se obţine
recunoaşterea unirii cu România. Venirea lui V. Stoica constituia un
deziderat mai vechi al românilor din America, ce reclamaseră necesitatea
trimiterii unui „bărbat luminat are să cutreere toa1te centrele româneşti,
ţinînd adunări poporale ... pentru înviorarea sufletelor lor cu duh curat
românesc" 39 •
34
I. Podea, Fondul cultural al românilor din America, în Foaia Poporului
din 4 mai 1913, p. 4.
35
Românii din Mc. Kees Rocks, în America din 23 mai 1915, p. 1; Societatea
„Leul" şi Fondul Naţional, în America din 27 mai 1915, p. 1; Cronica zilei, in
America din 18 aprilie 1915, p. 1; Cronica zilei, în America din 9 mai 1915,
p. 2.
36
Intrarea României în război. România a declarat război Austro-Ungariei, în
America din 31 august 1916, p. 1; Armata română intră în Transilvania, in America din 3 septembrie 1916, p. 1.
37
T. Podea, Românii din America în timpul războiului, in volumul Transilvania, Bucureşti, 1936, p. 117.
38
V. St oi ca, ln America pentru cauza românească, Tipografia ziarului Universul, Bucureşti, 1926 p. 7.
39
De la Românii din America, in Drapelul din 4 iulie 1914, p. 3.
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Iau fiinţă alte fonduri de ajutorare, ca expresie a gradului îm1lt la
care ajunsese conştiinţa româno-americanilor: Flota Naţională 40 şi Orfelinatul din Sibiu 41 • Se ia iniţiativa întocmirii unei noi liste de subscripţie
pentru „Crucea Roşie Română", deschisă de această dată de ziarul America, sumele ridicîndu-se la peste 100 OOO $ 42 • Veteranii de război se grupează într-o filială a „Legiunii Americane" (,,Portul Pomuţiu"), în timp
ce alţii au fiinţat Legiunea Voluntarilor Români~ 3 •
Odată cu intrarea S.U.A. în război, activitatea românilor americani
s-a dezvoltat în două direcţii distincte. Una este cea a organizaţiilor lor
naţionale (Comitetul Naţional 44 , condus de Epaminonda Lucaciu, fiul lui
Vasile Lucaciu; Asociaţia pentru Ajutor de Război, avîndu-1 în frunte
pe Paul Negulescu; Liga Naţională 45 , condusă de Vasile Stoica şi Comitetul de Ajutor pentru România 46 , cu sediul la New York, condus de Gogu
Negulescu), cealaltă este cea a colaborării cu alte naţionalităţi oprimate
din Imperiul austro-ungar în cadrul Uniunii Democrate Central Europene, condusă de profesorul William Miller de la Universitatea din Oberlin, Ohio 47 •
Membrii delegaţiei române de la Iaşi au purtat o serie de discuţii cu
primul secretar-asistent de stat William Phillips de la Ministerul de Externe şi cu Newton Baker, ministrul de război 48 . Intre timp senaitul
american a votat legea serviciului militar obligatoriu şi mişcarea de voluntari a luat sfîrşit. Trebuie menţionat faptul că nici un transilvănean
nu a făcut uz de cetăţenia sa austro-ungară pentru a se sustrage de la
îndeplinirea serviciului militar în armata americană 49 şi cea mai mare
parte a voluntarilor români au fost repartizaţi în unităţile Diviziei a 37-a
Ohio 50 . S-a creat o singură unitate cu o compoziţie curat românească, şi
Serbare naţională la New York, în America din 2 aprilie 1916, p. 1-4.
Ibidem; vezi şi Orfelinatul din Sibiu, în America din 2 aprilie 1916, p. 5;
S. D rut z u şi A. P op o v i c i, op. cit., p. 331.
42
Lista de subscripţie pentru „Crucea Română" deschisă de ziarul „America",
în America din 21 septembrie 1916, p. 1; Români americani! ... , în America din
3 septembrie 1916, p. 1; S. Drutzu şi A. Popovici, op. cit., p. 33·1; Mare
trebuinţă de ajutor medical în România, în• America din 26 ianuarie 1918, p. 1.
1
~ P.
Mor u ş ca, Românii din America, în volumul Omagiul lui Nicolae Bă
lan, Mitropolitul Ardealului. La douăzeci de ani de arhipăstorire, Sibiu, 1940,
p. 603.
H Vezi şi Comitetul Naţional Român din America, în Sămănătorul din decembrie 1906, p. 6; I. Podea, Comitetul Naţional la Youngstown Ohio, în Sămănăto
rul din iunie 1917, p. 1-6.
45
I. V. I o an o vi ci, Liga Naţională Română, în America din 9 iulie 1918,
p. 2; Liga Naţională Română din America, în Calendarul nou al ziarului America,
1919, p. 81-83.
46
V. Stoic a, op. cit., p. 29.
47
T. Pod e a, op. cit., p. 124.
48
Pentru discuţiile purtate cu guvernul american ve,zi V. St oi ca, op. cit.,
p. 7-9 şi G, I. Bobango, op. cit., p. 39-40.
49
T. Podea, op. cit., p. 117.
50
R. D. Co 1 e & W. C. Ho w e 11 s, The thirty-seventh Division b the
World War, Columbus, Ohio, 1926, p. 391.
40

41
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anume aceea a tinerilor din Youngstown, Ohio: ,,The 112 th Trench Morton Batery" (Bateria 112 de mortiere de tranşee:; 1 ). Românii erau gata de
îmbarcare, cînd s-a dat ordinul general ca nici un supus al unei ţări ce
se află în război cu aliaţii, să nu poată fi trecut peste ocean. Din rfericire
s-a revenit curînd asupra acestei decizii şi Congresul a votat la 9 mai
1918, la cererea conducăforilor imigranţilor ,proveniţi din Imperiul austroungar, ,,Legea de naturalizare a tuturor străinilor care servesc în armata
Statelor Unite pe timpul cit ţara este angajată în prezentul război":; 2 •
Prima solemnitate de nuturalizare a avut loc în ziua de 21 mai 1918 în
tabăra Diviziei a 37-a Montgomery, Alabama. Luînd cuvîntul în numele
românilor c1rncricani, sergentul Rudi Nan a mulţumit guvernului american pentru încrederea acordată, exprimînd „aprecierea noastră, nu numai
pentru această splendidă ocazie de a deveni aşa de uşor cetăţeni, ci şi
pentru pri\·ilegiul de a servi alături de fiii băştinaşi ai Americei, într-o
cauză căreia ne-am consacrat şi noi. Pentru noi, cei de origine străină
este o cauzii 1:eche de o mie de ani":; 3 •
In periccida în care voluntarii români se distingeau pe fronturile din
Europa, prin curajul şi moralul deosebit de ridioat 5 4, în Statele Unite se
continua confruntarea de opinii în vederea recunoaşterii Unirii. O delegaţie condusă de preşedintele U.S.R.A., Ioan Păcurar, secretarul aceleiaşi
organizaţii. Ioan Şufană şi C. R. Pascu, redactorul Americii pleacă la
sfîrşitul lui ianuarie 1918 la Washington, D. C., pentru a conferi cu
membrii Legaţiei Române şi a stabili puncte comune de intervenţie pe
lingă preşedintele american 55 • Vasile Stoica urmărea cu atenţie evoluţia
evenimentelor din culisele lumii diplomatice americane, ca şi conlucrarea
ce începuse a se înfiripa între U.S.R.A., condusă de I. Păcurar şi Comitetul Naţional Român, la a cărui cîrmă se afla E. Lucaciu. In aprilie 1918
Comitetul executiv al „ Uniunii" a aprobat administrarea de către Comitetul Naţional a tuturor fondurilor strînse pînă la acea dată 56 , iar
Stoica şi-a continuat seria turneelor sale, începute la sfîrşitul anului 1917
şi începutul lui 1918 rîn ·oraşele americane cu o numeroasă populaţie românească: Detroit, Michigan 57 , Cleveland, Ohio 58 , Trenton, New Jersey 59 ,
Youngstown, Ohio 60 , Indiana Harbor, Indiana 61 şi din nou Youngstown,
51

lbiclem.

52

T. Podea, op. cit., p. 118.
53
R. D. Cole & W. C. Ho w e 11 s, op. cit., p. 392-393.
54
Calendarul Solia pe anul 1978, p. 241.
55
Delegaţia „Uniunii S.R.A." la Legaţiunea Română din Washington, în America din 30 ianuarie 1918, p. 1.
56
V. S t o i c a, op. cit., p. 10.
57
Marea Adunare Naţională de la Detroit, în America din 15 septembrie 1917,
p. 1.
58 Marea Adunare Naţională din Cleveland, în America din 22 septembrie 1917,
p. 1.
:,n V. St oi ca, op. cit., p. 10.
GO Ibidem.
61 Adunarea Naţională de la Indiana Harbor, în America din 2 martie 1916,
p. 1.
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Ohio62. Cu prilejul adunărilor populare ce au avut loc cu această ocazie
s-a trecut la o informare sistematică a auditoriului asupra situaţiei dramatice a românilor din Transilvania şi s-a încercat mobilizarea tuturor
forţelor progresiste spre a combate injustiţiile guvernului dualist. La
aceste mari adunări populare au participat delegaţi ai tuturor societăţilor
de ajutor şi ,cultură româneşti, delegaţi ai societăţilor străine, ziarişti
şi cetăţeni americani, simpatizanţi ai cauzei româneşti. Vorbi.tarii şi-au
exprimat, alături de cei prezenţi, entuziasmul legat de victoriile armatei
române de la Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti, ca şi îngrijorarea provocată de
situaţia disperată a României din primăvara anului 1918. In acele momente, singurii care mai puteau ridica glc1sul în apărnrea unui neam
umilit de 16 milioane de suflete erau românii din America. La adunarea
ţinută în zilele de 9-10 martie 1918 la Youngstown, Ohio, românii din
Statele Unite au adoptat o măsură radicală: ruperea oricăror legături
cu Ungaria şi Mitropolia Ardealului 63 , cu condiţia ca „numai atunci să

fie statornicite iarăşi, cînd Transilvania şi Ţinuturile Româneşti din
Ungaria vor fi dezrobite, -făcînd parte din Regatul Liber al României" 64 •
zi participanţii la adunare au trimis preşedintelui W. Wilson
o telegramă în care îşi exprimau „cu adîncă recunoştinţă Excelenţei
Voastre şi profunda lor loialitate faţă de această puternică ţară a liber-

In

aceeaşi

tăţii;

au primit cu mare bucurie vestea că fiii şi fraţii lor, voluntari în
arrrw.ta americană, au luat deja parte în luptele de pe frontul francez;
chezăşuiesc din nou Excelenţei Voastre orice jertfă de sînge şi avere ce
va cere ţara în războiul pentru eliberarea lumii şi au cea mai neclintită
încredere, că prin jertfa armatei americane şi armatelor aliate se vor
elibera toate popoarele mici şi, astfel, se vor elibera şi uni cu Regatul
Român şi cele patru milioane de Români transilvăneni, cari trăiesc astăzi
sub asuprirea ungurească" 65 •
Cu toate activitatea fecundă a lui V. Stoica, lipsa de intelectuali
bine pregătiţi în domeniul diplomaţiei a constituit o lacună serioasă în
activitatea prounionistă din S.U.A. Epaminonda Lucaciu a întocmit la
Trenton, New Jersey, un memoriu către preşedintele american, intitulat
The Book of Sorrow (,,Cartea J alei"), care, însă, prin ignoranţa şi slaba
documentaţie, a făcut mai multe deservicii cauzei Unirii 66 . In aceste
condiţii, Vasile Stoica îşi asumă întreaga râspundere, preluînd conducerea campaniei publicitare şi de propagandă. Mai întîi el a încercat a
realiza o unitate de vederi a tuturor românilor din America, prin crearea
62

Marea manifestaţie naţională de la Youngstown, în America din 12-15 mar-

tie 1918.
63
Românii din Transilvania, Banat şi Bucovina dovedesc patriotismul lor în
Roumania (New York), din martie 1918; Zece ani de la ruperea cu Ungaria: în
America din 9 martie 1928, p. 1.

64
T. Podea, op. cit., p. 121; V. Stoic a, op. cit., p. 24-25; P. Mor u ş c a, op. cit., p. 603.
65 T. Pod ea, op. cit., 122~1,2:J.
60 V. St oi ca, op. cit., p. 28.
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unui comitet comun al celor două organisme mari: ,,Uniunea" şi „Liga
Ajutorul" şi de a fuziona în acelaşi timp şi cele două asociaţii de caritate: ,,Comitetul Naţional" (E. Lucaciu) şi „Asociaţiunea pentru Ajutor
de Război" (P. Negulescu). Ambele încercări au eşuat însă, din cauza diferenţelor de vederi din conducerea acestora, fapt ce l-a obligat pe
V. Stoica a înfiinţa o organizaţie nouă, fără legătură cu rele vechi, în care
urmau să intre separat şi cele patru organisme amintite mai sus. Infiinţată la 15 iulie 1918, Liga Naţională Română din America a funcţionat
neîntrerupt pînă la sfîrşitul războiului. Membrii ei au primit, în urma
intervenţiei lui Vasile Stoica pe lîngă guvernul american, un bilet de
membru, tipărit pe pînză, ce acorda purtătorului egalitate în drepturi cu
cetăţeanul americanG'. Insă Stoica dorea mult mai mult. Scopul urmărit
de el era „obţinerea unui angajament sau declaraţie a Statelor Unite în
favoarea unirii ţărişoarelor româneşti într-un singur trup politic" 61l, de
aceea a continuat a-i informa pe politicieni şi ziarişti asupra adevărului
istoric ce sta la baza cauzei româneşti, argumentînd cu documente şi
hărţi precise afirmaţiile sale. Seriozitatea şi competenţa sa, ca şi sprijinul
dat de manifestările românilor americani, i-au dat cîştig de cauză în faţa
guvernului S.U.A. şi au contribuit la înclinarea balanţei politice în favoarea României.
La 13 mai 1918, în cadrul marii adunări populare de la Cleveland,
Ohio, s-a pus problema organizării politice a emigraţiei române din America, iar la 17 iulie, la Youngstown, Ohio, ,,Uniunea" a dat „Comitetului
Naţional aprobarea de a recruta 20 OOO de voluntari români din America
de Nord şi ţările aliate pentru a lupta împotriva Germaniei 69 • Mulţi
dintre aceştia au plecat în Franţa şi Italia, unde au fost organizaţi în
cadrul unei legiuni, iar în octombrie 1918 au primit oficial aprobarea
autorităţilor americane de a intra în acţiune.
Uitat de guvernul din România, care, oricum nu l-ar mai fi putut
ajuta la aşa o distanţă şi în condiţiile existente ale ocupaţiei germane,
V. Stoica a primit la timp şi în suficientă măsură mijloacele materiale
necesare misiunii ce-i fusese încredinţată. Deşi criza economică le afectase serios veniturile, românii americani au înţeles situaţia şi au continuat cu şi mai mare entuziasm acţiunea de colectare şi donaţie a sumelor necesare (peste $ 30 OOO în perioada iulie 1918-septembrie 1919 70 ).
In timpul Conferinţei de pace de la Paris au fost strînse zeci de mii de
dolari pentru propaganda desfăşurată în vederea recunoaşterii unirii ţi
nuturilor româneşti 71 , iar prin aportul deosebit al U.S.R.A. şi mai ales al
şi

67

88
69

Ibidem, p. 34-35.
Ibidem, p. 37.

CalendaTul ziarului America pe anul 1919, p. 218.
V. Stoic a, op. cit., p. 68; S. Dr u t z u şi A. Popov ici dau cifra de
50 OOO de dolari în care pot fi incluse, desigur, şi unele donaţii anonime (S. D r u t Z U Şi A. p Op O V i Ci, Op. cit., p. 331).
71 A.
Popov ici, Americanii de origini! română, în Sociologia românească,
Bucureşti, no. 5-G (mai-iunie), 1937, p. 14.
70
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Americii, suma adunată s-a ridicat în jur de $ 200 000 72 • Din suma de
$ 15 0000 au fost folosiţi pentru propagandă, tipărituri şi cheltuieli legate
de transportul la adunările populare, $ 11 OOO pentru ajutorarea prizonierilor de război, iar $ 4 OOO pentru „Fondul Biruinţei", iniţiat de Andrei
Bârseanu, preşedintele „Astrei", pentru ajutorarea invalizilor şi a orfanilor de război7 3 • Referindu-se la ajutorul substanţial primit, Vasile
Stoica afirma ulterior: ,,Astfel propaganda românească în Statele Unite
în anii cei mai grei şi cei mai importanţi ai istoriei neamului nostru s-u
făcut, nu cu ajutorul Statului Român, ci cu al muncitorimei noastre
transilvănene emigrate. Guvernul român n-a contribuit la această acţiune cu nimic .. ." 74 •
La 20 septembrie 1918 este obţinută şi mult aşteptata declaraţie din
partea preşedintelui Woodrow Wilson, în care se afirma, între altele că
,, ... guvernul american e întru totul de acord cu aspiraţiunile noastre
şi că după convingerea sa Austro-Ungaria este a şandrama putredă, care
nu mai poate fi ţinută în picioare, oricîte proptele i s-ar pune şi a cărei
dezmembrare a devenit o necesitate .. ." 75 .
In 6 octombrie 1918, V. Stoica adresa chemarea în cotidianul american New York Times 76 la constituirea unei legiuni româno-americane de
1 OOO de voluntari, sub comandă militară americană, după modelul celei
slave, deja înfiinţată. Apropierea sfîrşitului conflictului mondial a împiedicat însă finalizarea acestui proiect.
Inţelegînd rolul influenţei diplomatice şi a forţei morale ce trebuiau
folosite în relaţiile cu marile puteri militare, Comitetul Naţional şi-a
concentrat toate eforturile pentru a contracara propaganda revizionistă
maghiară şi influenţarea negocierilor de pace 77 .
Incurajate de atitudinea adoptată de conducerea supremă a Statelor
Unite, naţiunile membre ale „Uniunii Democrate Central Europene" au
organizat, la 25 octombrie 1918, marea zi a independenţei Transilvaniei.
Reprezentanţii popoarelor oprimate ale Europei s-au adunat în aceeaşi
sală din Philadelphia, New Jersey, unde în 1776 se semnase actul de
, independenţă al Statelor Unite, pentru a proclama independenţa
propriilor lor naţiuni. ,,Actul a fost iscălit mai întîi de preşedintele
Masaryk din guvernul provizo,riu cehoslovac, prezidînd din scaunul unde
şezuse odată John Hancock, apoi pe rînd de reprezentanţii Polonilor,
Jugo-Slavilor, Ucrainienilor, Românilor, ai iredentiştilor italieni" 78 •
72

America din 24 octombrie 1917, p. 1.
Stoic a, op. cit., p. 68.
n Ibidem, p. 69.
75
Ibidem, p. 56.
76
New York Times din 6 octombrie 1918, III, 5: 1--4 (cf. G. I. Bobango, op.
cit., p. 40).
77 Ibidem.
78
PhiLadelphia Record, Philatlelphia New Jer&ey din 26 octombrie 1918, p. 1
(T. Podea, op. cit., p. 124-125); Declaraţia de independenţă. Un nou „Liberty
Bell" proclamă libertatea tuturor popoarelor asuprite din Austria, în A meri ca din
29 octombrie HUR, p. 1.
73

V.
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O lună mai tîrziu războiul lua sfîrşit, iar românii din America priveau cu încredere spre viitor. Conferinţa de pace s-a dovedit a fi favornbilă cauzei pentru care luptaseră, mulţi reîntorcîndu-se acasă într-o
Transilvanie românească. Cei rămaşi în Statele Unite au aflat din presă
de~pre manifestările prilejuite de Mare.a Adunare Naţională de la Alba
Iulia, din 1 Decembrie 1918, cu mîndria şi satisfacţia de a fi contribuit
direct şi în limita posibilităţilor lor la făurirea statului naţional român.
,,Nu se cunosc toate sumele cu care au contribuit românii din America,
la diferitele scopuri naţionale şi de caritate, dar ele se ridică sigur la
mai multe milioane de dolari, adunate prin colecte publice, ori trimise
anonim, cu discreţia omului de adevărată nobleţe sufletească. Şi nu trebuie uitat, că aceşti bani au fost cîştigaţi cu o muncă extrem de grea, în
iadul fabricilor, care au supt vlaga lor trupească, dar în acelaşi timp le-a
înmuiat şi inimile ... " - ne transmite un contemporan al acelor zile. Şi,
să nu-i uităm nici pe icei ce-au plătit cu viaţa pe frontul francez ... " 79 ,
Un alt aspect al contribuţiei româno-americanilor, chiar dacă n-a
avut un caracter exclusiv naţional. îl constituie, desigur, importantele
sume de bani trimise familiilor. Valoarea lor materială s-a răsfrînt favorabil asupra politicii de ridicare social-economică a populaţiei româneşti din Transilvania între celelalte naţionalităţi conlocuitoare, iar după
Unire a consolidat fundamentul economic cerut de o ţară reîntregită, ce-şi
aduna forţele după război, spre a păşi într-o nouă epocă istorică.
Dat fiind numărul mare de emigranţi români în America 80 şi sumele
de bani trimise acasă se ridicau la mai multe milioane de dolari pe an.
Numai ciobanii din Montana, al căror număr oscila în jur de 400 81 ,
expediau familiilor pînă la $ 200 OOO anual 82 • Acest capital substanţial a
contribuit într-o oarecare măsură la ridicarea bunăstării populaţiei româneşti, cumpărîndu-se întinse suprafeţe de teren agricol 83 , vite şi atelaje. In multe sate şi comune s-au ridicat noi case şi aşezăminte culturale
şi au fost restaurate unele biserici ce constituiau monumente istorice 84 •
79

A. Popov ici, op. cit., p. 15.
S. Dr u t z u şi A. Popov ici, op. cit., ,p. 28-49; T r. Scor o b e ţ, Raport despre misiunea bisericească în America, 1928-1929, Sibiu, Tipografia arhidiecezană, 1929, p. 6-8; I. I. Şchiopu, Românii din America. O călătorie de
studii în Statele Unite, în Luceafărul, Siibiu, nr. 7, 1913, p. 220; Ş t. M e te ş,
Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX, Editura ştiinţifică şi
enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 69; Al. Bărbat,
Dezvoltarea şi structura economică a :Ţării Oltului, Cluj, '1938, p. 2·74---,280; 1 o an Enescu şi I u 1 i u Enescu,
80

11rdealul, Banatul, Crişana şi Maramureşul din punct de vedere agricol, cultural şi
economic, Bucureşti, 191,5, p. 158; Viaţa românească în America, în America din 10
aprilie 191,3, p. 1.
81 I. Dan, Ciobănia din Montana, în America din 3 noiembrie ,1910, p. 3.
82 De la Românii din America, în Foaia Poporului din 6 aprilie 1913', p. 4.
83 I.
Georgescu, Banii din America, în Foaia Poporului din 1 octomlbriP.
1905, p. 501.
84 De la Românii din America, în Foaia Popornlui din 9 mai 1901, p. 262;
s. Dr u t z u şi A. Pop o v i ci, op. cit., p. 33'1; A. Popov i c i, op. cit., p. 14.
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Au luat fiinţă bănci puternice cu capital românesc 85 şi au fost înălţate
monumente în cinstea eroilor români căzuţi pe cîmpurile de luptă pentru
cauza nobilă a reîntregirii neamului 86 • Românii au urmărit cu intere~
evoluţia aviatorului Aurel Vlaicu, iar pentru promovarea noului tip de
aeroplan (construit de George Fernoc), ce urma să intre în dotarea aviaţiei româneşti, au donat suma de $ 100 000 87 •
Analizînd după război sacrificiile, contribuţia şi meritele românilor
americani, Andrei Popovici, consul al Legaţiei Române din Washington,
D.C., timp de 16 ani, conchidea într-una din lucrările sale: ,,Cu toată
cearta care a existat uneori între diferitele publicaţiuni şi organizaţii,
trebuie subliniat faptul că românii din America şi presa lor au trecut
întotdeauna cu uşurinţă peste zizaniile şi considerentele de ordin personal cînd a fost vorba de a porni o acţiune comună, în slujba intereselor
naţionale. Toţi se întreceau ca să îmbrăţişeze cel dîntîi o idee menită
să promoveze realizarea visului naţional, iar după înfăptuirea Unirii niciunul nu a ezitat să îmbrăţişeze toate acţiunile de apărare, provocate de
o nefastă şi extrem de activă propagandă revizionistă, întreţinută în
America cu un belşug de fonduri şi cu o lipsă uimitoare de scrupule ... " 86 •
Aceştia au fost emigranţii noştri, acestea au fost contribuţiile lor la
cumpăna dintre istorii. Rîvna cu care au luptat pentru a-şi vedea visul
împlinit, jertfele pe care le-au dat n-au fost zadarnice. Alături de cei
de acasă, românii ajunşi în America au contribuit la realizarea celei mai
fierbinţi dorinţi a poporului român: libertatea şi unitatea naţională, fundamentul vital al dezvoltării libere şi armonioase a statului român modern.

RUMXNEN AUS AMERIKA FORDERN DEN KAMPF UNSERES VOLKES
FOR NATIONALE EINHEIT
(Zusamenf assung)

Zu Beginn des XX. Jahrhunderts, gleichzeitig mit dcr verscharften nationalen
und sozialen Unterdri.ickung im osterreich-ungarischen Reich, findet eine heftige
Auswanderung der rumănisohen Bevollrerung aus Siebenbi.irgen in die Vereinigten
Staaten Amerikas und Canada statt. Obwohl sie nur fi.ir kurze Zeit ausgewandert
sind, um sich okonomisch wie'Cler aufzurichten, haben die arrnerikanischen Rumănen
mit Interesse und Besorgnis die Entwicklung der Ereignisse aus Siebenbi.irgen bis
zum Ausbruch des ersten Weltkrieges verfolgt. Sie hatten die Begi.instigung der
Manifestationsfreiheit in Amerika und nahmen eine bestimmte Haltung gegen die
85

De peste Ocean, în Foaia Poporului din 27 august 1905, p. 4 31.
s. D r u t z u şi A. p o p o V i C i, op. cit., p. 331; A. p o p o
cit., p. 14.
87 A. p O ,P O V j Ci, op. cit., p, 15.
88
J bidem, p. 19-20.
1

86
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Verungarung, die der rumanischen Bevolkerung auferlegt wurde. ein, indem sic
durch ihr Pressewesen jenseits des Ozeans oder durch offentliche Bekanntmachungen die offentli'Che Meinung und die a1merikanische Regierung i.iber den wahren
Tatbestand von zuhause informierten.
Mit dem Eintritt Rumaniens in den Krieg, im Sommer 1916, erlangen die
Rumanen Zuversicht in ihre Zukunft, indem sie mehr denn je die Moglichkeit der
Erfi.illung ihres jahrhundertalten Traumes erhoffen; die Vereinigung Siebenbi.irgcns
mit Rumanien. Mit dem Einverstiindnis der amerikanischen Regierung organisieren
sie Einheiten von Freiwilligen, die an der franizosischen Front kampfen und aus
tausenden rumănischen Teilnehmern aus den Vereinigten Staaten und Canada
bestehen sollen. Die Organisicrung von zahlreichen Verbanden und Stiftungen, um
das notwendige Kapital fi.ir die Hilfe der Leidenden von den Schlachtieldern zu
sammeln, triigt dazu bei, da/3 mehrere Millionen Dollars einkommen, die aufs
Konto des Rumiinischen Roten Kreuzes i.ibertragen werden. Durch organisierte
Manifestationen in den amerikanischen Stiidten die zahlreiche rumiinische Bevolkerung einschlossen, haben unsere Emigranten einen grundlegenden Beitrag zur
gercchten Losung des Nationalitiitenproblems im osterreich-ungarischem Reich geleistet, dats naohtraglich auch von der amerikanischen Regierung abgehandelt
wurde.
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O TELEGRAMĂ A LUI JASZI OSZKAR CĂTRE PREFECTUL
DIN ARAD (DIN 7 NOIEMBRIE 1918)
de
TITUS L.

ROŞU

La 31 octombrie 1918 s-a instaurat guvernul lui M. Karolyi. în
1 noiembrie 1918 este proclamată republica ungară, pentru ca a doua zi
să se proclame independenţa totală a Ungariei de Austria. Dar, pe cînd
împăratul Carol dezlega de jurămînt pe ofiţeri şi pe soldaţi, guvernul
Karolyi mai încerca, în disperarea sa, să constrîngă naţionalităţile la
recunoaşterea „republicii ungare unitare' 0 . In aceste împrejurări. reprezentanţi ai Consiliului Naţional Român, ai Consiliului Naţional Maghiar
şi ai deputaţilor saşi redactează un apel către populaţia din Ardeal, semnat de dr. Teodor Mihali, Ioan Hock şi Wilhelm Melzer, deputaţi în parlamentul maghiar, prin care populaţia era chemată la evitarea distrugerilor de avere prin înţelegerea naţiunilor ce locuiesc aici.
In fruntea acestei acţiuni de salvare a „republicii unitare ungare" a
fost Oskar Iaszi, ministrul naţionalităţilor în guvern, încredinţat şi cu
,,pregătirea (exprimării) drepturilor de autodeterminare a naţionalită
ţilor" din Ungaria. Telegrama pe care o dăm în anexă şi în kaducere
românească, adresată prefectului de Arad, (la 7 noiembrie 1918), dezvăluie cu claritate politica noului guvern faţă de români, aceea de integrare a lor în „cadrul unităţii teritoriale a vechiului stat maghiar" 2 • Comisiile „mixte" despre care se vorbeşte în telegramă aveau rolul tocmai
de a frîna avîntul poporului român din Transilvania în realizarea unităţii
naţionale. De aci şi evitarea colaborării, la acţiunea ce se pregătea, cu
persoane „care nu ar corespunde pentru promovarea încrederii şi înţe
legerii între naţionalităţi".
Pe această bază s-a încercat şi orientarea tratativelor de la Arad,
din 13 noiembrie 1918, de către delegaţia maghiară.
Sigur, aşa cum o şi cereau evenimentele, aceasta a întimpinat opoziţia hotărîtă a delegaţiei române. Urmările: preluarea puterii de către
populaţia românească şi organizarea Marii Adunări Naţionale de la Alba
Iulia, din 1 Decembrie 1918.
Ş t c fan Pascu, Marea Adunare Naţională ... , p. 331.
J
zi Os k
Visszaemlekezes a roman nemzeti komitevail folytatott aradi
targyalasaimra, (Amintiri despre tratativele mele de la Arad cu Comitetul. Naţio
1

2

as

ar,

nal Român), Cluj, 1921, p. 6.
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ANEX.A

TAVIRAT
ARAD VAROS FOISPAN URNAK

Bpest

1

913

243

3

5/30

n

Hock Janos a magyar nemzeti tanâcs es dr. Mihâlyi Tiva'<iar a român nemzeti tanâcs
elnokei valamint Melzer Vilmos szâsz orszâggyulesi kepviselâk elnoki egyriittesen a
kovetkezâ felhi'Vâst bocsâtottak ki: ,,A vilaghăboru verzivatara kozepette legfoMJ
torekvesiinket az kepezi hogy nepilnket a tovălbbi szenvedesektâl es pusztulast61
meg6vjuk s bârmi is kovetkezzek be a tavoJi vagy kozeli jăvâben a hiâbarval6 verontăsoknak es vagyonpusztulasnak elejet vegyiik. Meghivjuk tehat a magyar roman
es szăsz nemzetnek minden. fiât hogy egymăssal erintkezesbe lepve a belsâ rendet
egymâst megert6 kolcsonos bizodalommal biztositsa s e celb61 egyeterressel âllapitsa
meg mindama mădozatokat melyekkel a bekovetkezhetâ esemenyeik kozott a szemelyes vagyonbiztonsaigot eggyiittesen es legjobban megvedheti. A kormany e spontan tărsadalmi akti6t a legJmelegeblb rokonszenvel kiserven ohajtja hogy tor"Veny
hat6sagokban, varosokban, jărâsokban es kozsegekben megfelelo vegyes bizottsagok alakuljanak a szoban forg6 nernes cel eleresere felkerem ennelfogva a t6rvenyhat6săigok kozonseget hogy a megin1dul6 akti6t a legnagyobb j6indulattal es meleg
megertessel el6segiteni sziveskedjek. Az akti6 spontan jellegenel fogva azonban 6vakodni 6hajt a kormăny att61 'hogy annak bârminâ hivatalos szin adassek es keriilni
6hajtja a kormăny minden olyan szemelyiseg kozremukodeset aki nem alkalmas a
nemzetek kozti bizalom es megertes elomozditasara. A kormany neveben dr. Jaszi
Oszkăr a magyarorszăgon elâ nernzetek onrendelkezesi joganak elokesziteservel megbizott miniszter.

CATRE PREFECTUL ORAŞULUI ARAD

Hock Janos, preşedinte al Consiliului Naţional Maghiar şi dr. Teodor Miha!i,
preşedinte al Consiliului Naţional Român, precUIIn ~i Melzer Wilhelm, preşedintele
deputaţilor saşi din parlament, au emis împreună următorul apel:
In mijlocul furtunii sîngeroa1Se a răz:boiului mondia'l, cea mai importantă stră
a noastră o reprezintă apărarea poporului de alte suferinţe şi distrugeri şi,
indiferent de ce ar urma în viitorul îndepărtat sau apropiat, să prevenim inutilele
vărsări de sînge şi distrugerile de bunuri.
Chemăm deci pe fiii naţiunilor maghiară, română şi săsească, ca. intrînd în
contact unii cu alţii, să asigure prin încredere .şi înţelegere reciprocă ordinea internă
şi să stabilească de comun acord toate modalităţile cu care, în cadrul evenimentelor
ce ar putea urma, să apere împreună şi în cele mai bune condiţii securitatea bunuduinţă
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rilor personale şi guvernul, urmărind cu cel mai cald interes aiceastă acţiune socială
spontană, doreşte ca în oraşe, plaise şi comune, să se formeze comitete mjxte corespunzătoa•re, pentru atingerea nobilului scop amintit, solicit ca urmare a celor de
mai sus, ca autorităţile să binevoiască ,să ajute cu cea mai mare bunăvoinţă şi
caldă înţelegere acţiunea iniţiată. Dat fiind caracterul slI)ontan a·l acţiunii, guvernul
doreşte să ·se ferească de orice nuanţă oficială care s-ar putea da acestei acţiuni
guvernul doreşte să evite colaborarea tuturor acelor persoane care nu corespund
pcntru promovarea încrederii şi înţelegerii între naţiuni.
ln numele guvernului:

şi

dr. Jaszi Oskar, ministru al
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APLICAREA REFORMEI AGRARE DIN 1921 1N ORAŞUL ORADEi\
de
BLAGA MIHOC

,.Intenţia"

legilor de reformă agrară pentru Transilvania 1 era de a
contribui la consolidarea gospodăriilor ţărăneşti şi prin aceasta de a
domoli marile frămîntări, a căror arie cuprinsese întreaga ţară. Pn1ctica
aplicării acestor legi a complicat, însă, lucrurile, ducînd la apariţia unor
obstacole de neprevăzut. Aplicarea concretă a reformei agrare în judeţul
Bihor învederează, cu prisosinţă, întregul cortegiu de tare ce grevau
asupra acestei măreţe opere de „reconstrucţie şi consolidare ... de revoluţie paşnică în viaţa naţiunii române" 2 • Aici apar, cu pregnanţă,
multe abuzuri ale agronomilor şi juriştilor puşi să aplice reforma agrară 3 •
Nu de puţine ori, aş.a cum se remarcă în presa locală, ,,destinaţia loturilor
s-a schimbat necontenit, ţăranii au fost dişmuiţi, puşi pe drumuri, ameninţaţi că vor fi alungaţi de pe terenuri"\ fapt ce demonstrează că în
Bihor „reforma agrară a fost sistematic sabotată";;. La proporţia respectivă fenomenele acestea apar şi în aplicarea reformei agrare pe teritoriul
oraşului Oradea.
Dispoziţia de începere a exproprierii în Transilvania, Banat, Crişana,
Maramureş, este dată la 10 mai 1922, dar 'lucrările propriu-zise în hotarr-ul
oraşului Oradea au loc mai tîrziu 6 • Ordinea de aplicare a exproprierii şi
Legile agrare elaborate, în mare, pe baza aceloraşi principii în perioada
conţineau, totuşi, unele deosebiri mai mici. în funcţie de teritoriul la
r·are se refereau, cf. D. Ş an dr u, Reforma agrară din 1921 în România, Editura
Academici Republicii Socialiste România, Bucureşti. 1975. p. 57, 72-73.
2 New-York-Tribune, aJJ)Ud Tribuna, 1921, nr. 22, 3 noiembrie, p. 1.
3
Cuvîntul plugarului, 1927, nr. 1, 4 septembrie, p. 1-2.
4 Ţăranii se opuneau, însă, de ceJ.e mai multe ori autorităţilor, refuzînd să mai
cedeze loturile odată primite. In acest sens, la 15 noiembrie 1923, ţăranii din Marghita arătau, pe ca:le publicitară, Comisiei judeţene ce anunţase împroprietărirea lor,
hotărîtă de Comisia, de ocol Mal'gihita, următoarele: ,,Un lucru să se ştie! Noi nicicînd nu vom înapoia pămînturile primite, pentru care am aşteptat atît de mult,
ne-am vărsat sîngele şi ne~am cheltuit paralele. Mai bine vom muri lîngă ele,
apărîndu-le. Noi fără pămînt suntem vagabon~i, cerşetori. Iar dedt aşa mai bine
morţi" (Trbuna, 19,23, nr. 40, 9 decembrie, p. 2).
5 Cuvîntul plugarului, 1927, nr. 1, 4 septembrie, p. 1-2.
6 Tribuna, 1922, nr. 58, 14 mai, p. 3.
1

191R-1921,
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împroprietării, căci aceste procedeuri mergeau mma m mma, era: moşiile
de mînă moartă, - adică acele pămînturi aparţinătoare unor instituţii
ce în trecut foloseau veniturile obţinute de pe pămînturile respective
pentru satisfacerea anumitor obligaţii pe care acum nu le mai aveau, moşiile statului, şi în sfîrşit, cele particu~are, în funcţie de anumite criteriF.
Corespondenţa, schimbul de adrese între organele centrale ale reformei agrare şi organele din subordinea acestora din Bihor, dovedesc,
de la bun început, grija pentru aplicarea, în litera legii, a lucrărilor de
reformă agrară în Bihor 8 • Pe baza ordinului ministerial din 14 februarie
1922 primarul oraşului Oradea, Andrei Racz, dispune „şefilor de circumscripţii (din oraşul Oradea n.n.) să procedeze urgent la încadrarea
în tablouri a tuturor locuitorilor îndreptăţiţi la împroprietărire" 9 , şi pe
această bază, din 14 februarie 1922 lucrările de împroprietărire în Oradea
,,erau începute".
Primăria oraşului anunţă, pe cale publicitară, pe cei îndreptăţiţi la
împroprietărire în virtutea prevederilor din legile agrare pentru Transilvania, să se prezinte pentru luarea în evidenţă în vederea împroprietă
ririi cu locuri de casă în oraş sau cu pămînt de cultură în zonele periferice.
„Invitarea" pentru luare în evidenţă avea următorul cuprins: ,,Citez pe
toate acele persoane care au luat parte în război şi înainte de război erau
într-o economie angajaţi în oraşul Oradea Mare, sau au locuit numai în
provincie, la urmă să se prezinte cu certificat de invalizi ori militar. Vă
duvele de război cărora bărbaţii le-au fost economi în oraş şi au lucrat
pămîntul cuiva în oraş să se prezinte, în decurs de 8 zile, la Antistia
(Primăria n.n.) oraşului" ... 10 In numai 24 de ore de la publicarea ordinului la primărie au şi fost înaintate 130 de „petiţii" ale aspiranţilor la
pămînt. Pe baza cererilor făcute către primărie o „Comisie pentru stabilirea pretenţiunii asupra pămîntului", urma să întocmească, ţinînd cont
de prevederile legii, o „listă definitivă a îndreptăţilor la pămînt!" 11 • Pă
mîntul atribuit îndreptăţiţilor din Oradea, provenea de la Episcopia
romano-catolică şi de la Primăria oraşului Oradea.
Suprafaţa expropriată prin hotărîrile organelor de reformă agrară,
de la Episcopia romano-catolică în hotarul oraşului Oradea era de 818

Conform legii agrare pentru Transi'lvania în iulie 1921 urmau să se c:...-proprieze, din moşiile cultivate de proprietari, tot ceea ce depăşea suprafaţa de 50 de
iugăre la munte (un iU1găr cadastral este egal cu 1 600 de stinjeni, iar un stînjen cu
0,89648 m), 100 de iugăre la deal şi 200 iugăre la cîmpie. In cazul că cererile de împroprietărire erau mai mici, în izona de cîmpie rezerva intangibilă pe care şi-o putea păstra, în mod legal, proprietaru·1, putea să se extindă pînă la 500 de iugăre
(D. Ş a n d r u, op. c. p. 76).
8
Din ordinu1 Ministerului de interne, nr. 3521 din 1921, se instituie în Bilrnr
o Comisie „pentru stabilirea pretenţiunii a:supra pămîntului", care de la începutul
anului 1922, ,,îşi începe activitatea," (Tribuna, 1922, nr. 21, 15 februarie, p. 3).
9
Tribuna, 1922, nr. 21, 15 februarie, p. 3.
7

10
11

Ibidem.
Ibidem.
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iugăre

1592 sitînjeni, iar cea scutită de expropriere de 130 iugă,re 575,9
stînjeni pătraţi1 2 • Această expropriere „radicală" n-a întîrziat să aducă
şi reacţia negativă a conducerii bisericii catolice faţă de aplicarea reformei agrare. Episcopul Iuliu Glatfelder, încurajat, cu siguranţă, în mod
interesat, de forţe externe 13 a mers pînă acolo, încît, contrar misiunii
benigne umanitare pe care biserica o trîmbiţa de secole, a emis o pastorală
în care cerea preoţilor din eparhia sa să nu respecte reforma agrară,
întrucît împroprietărirea ţăranilor trebuie să aibă loc, după opinia sa,
numai în urma unei imediate şi complete despăgubiri1 4 •
In componenţa suprafeţei expropriate de la Episcopia catolică intrau
patru moşii: Faczanos, de 169 iugă,re 1 230 stînjeni (numerele topografice de la 5 138 la 5 188, 7 529-7 530 şi 7 752-7 754); Szalca, de 246
iugare 172 stînjeni (numerele topografice de la 8 570 la 8 577, 8 583-8 586,
8 599, 8 741/7 438 şi 8742/7 458); Wolf 15 , de 262 iugăre 364 stînjeni (numerele topografice de la 7 777 la 7 807, 8 203 şi 8 270) şi Comandans, de
140 iugăre 424 stînjeni pătraţi (numărul topografic 8 158), din care 139
iugăre 1 569 stînjeni erau fineţe, 455 stînjeni teren neproductiv 16 . Preţul
de despăgubire a proprietarului pentru întreaga suprafaţă expropriată a
fost fixat la 2 651 506 lei şi 25 de bani 17 • Mai tîrziu, însă, la unele porţiuni din teritoriul expropriat, preţul de despăgubire a fost ridicat.
In structura celor 130 iugăre 575,9 stînjeni pătraţi, rămase în continuare în proprietatea episcopiei, intrau: intravilanele „din oraş", în
1

Exproprierea acestei suprafeţe a fost făcută prin mai multe hotărîri după
a Comisiei de ocol Oradea, din 1 septembrie 1922, a Comisiei Judeţene, nr. ,30,3, din 2:2 ianuarie 19 23, a Curţii de aipel din Oradea, din 3 septembrie
1923, a Comitetului A·grar, nr. 9136'2 din ,19126. La 10 iulie 1'92'8, ca urmare a acestor
hotărîri, Anton Mayer, administrat·orul Episcopiei catolice, solicita Consilieratului
Agricol Bihor „să se ia măsurile necesare ca, să pot primi de la stat renta ce se
cuvine EpiscOIJ)iei romano..,catolice din Oradea, drept plată a terenurilor expropriate, în mod definitiv ... , în comuna Oradea. (Arhivele Statului Orc!!dea, Fond
Consilieratul Agricol Bihor, dosar 189, filele 1, 3, 11 în continuare se va nota
C'.A.B.).
13
Const anti n C. Damian, Reforma agrară din 1918-1921; Studiu social economic, Bucureşti, 1928, p. 71-77).
14
Tribuna, 1922, nr. 82, 29 octombrie, p. 3.
15 Moşia Wolf se găsea
„la 5 1mn de liziera oraşului" (Arhivele Statului
Oradea, Fond C.A.B., dosar 189, fila 3; dosar 191, fi}a 8).
16 Autorităţile maghiare întocmiseră, încă din 1903, o hartă pe care erau trasate noile străzi ale oraşului, ce urma să se extindă, în urma exproprierii şi parcelării, pentru locuri de ca:să a lirvezii Comandans. (Arhivele Statului Ora'Clea, Fond
C.A.B., dosar 191, filele 4, H).
17 Episcopia romano~catolică destina, din veniturile ei, anumite sume de bani
sau produse pentru îndeplinirea „sarcinilor de patronat" (întreţinerea unor persoane particulare sau a unor instituţii de învăţămînt sau binefacere). După expropriere aceste saTcini se preluau de către stat, dar valoarea lor se scădea din preţul
pe care statul îl plătea pentru pămintul expropriat. Comisia judeţeană de e~propriere, întrunită la 22 ianuarie 1922, a evaluat preţul pe unitate al pămintului
e:x:propriat de la Episcopia catolică după cum urmeaiză: Faczanos 3 OOO lei iugărul,
Szalca şi Wolf 21500 lei iugărul, Comandans 6200 Iei iugărul. (Arhirvele Statului
Oradea, Fond C.A.B., dosar 189, filele 2, 21.)
ii

cum

urmează:

1

1,
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suprafaţă totală de 25 iugăre 28,9 stînjeni pătraţi; intravilanele din moşiile Faczanos şi Wolf. în suprafaţă totală de 13 iugăre 370 stînjeni
pătraţi; terenurile cu vie, în suprafaţă totală de 29 iugăre 140 stînjeni
pătraţi; drumurile, şanţurile şi terenurile neproductive, în suprafaţă totală de 2 iugăre 563 stînjeni pătraţi1 8 , iar restul de 60 iugăre 1 674 stînjeni,
situat în localităţile Episcopia Bihor şi Velenţa, constituiau suprafaţa ,,la
care, conform articolului 6, pct. 6 din legea pentru Reformă agrară are
drept proprietarul" 19 • Moşiile Szalca, Faczanos şi Wolf, ocupînd 678 iugăre 166 stînjeni, au fost parcelate şi repartizate „noilor proprietari"
pînă

la începutul anului 1933, după cum urmează: 224 iugăre 30 stînjeni
din Seleuş, 142 iugăre 988 stînjeni ca „păşune locuitorilor
din Oradea", 9 iugăre 48 stînjeni „ca păşune comunei Seleuş", 17 iugăre
830 stînjeni ca locuri de case, 188 iugăre 428 stînjeni destinat satisfacerii
intereselor generale 20 ale oraşului Oradea şi 70 iugăre destinat intereselor
generale ale comunei Seleuş 21 • Suprafaţa de 224 iugăre 30 de stînjeni din
moşiile Szalca, Faczanos şi Wolf a fost parcelată şi repartizată, în loturi
tip de cîte 3 iugăre fiecare, unui număr de 75 de îndreptăţiţi, de toate
naţionalităţile, din Oradea (Vezi tabelul 1). Pentru acest pămînt cei 75 de
îndreptăţiţi urmau să plătească statului român o sumă totală de 359 818
lei, din care 27 120 reprezentau taxa pentru executarea parcelării 22 • Concomitent a fost parcelată, în loturi tip de 1 iugăr fiecare, şi repartizată
unui număr de 20 de 'indreptăţiţi din Seleuş, o suprafaţă de 20 jugăre
553 stînjeni pătraţi din aceleaşi moşii (Vezi tabelul 2), pentru care
aceştia trebuiau să plătească statului o sumă totală de 32 735 lei, din care
2 520 taxa de parcelare 23 . Pentru cele 142 iugăre 988 stînjeni de păşune,
„atribuită orădenilor", taxa plătită statului era de 421 482 lei, din care
17 160 reprezentau taxa de măsurătoare" 24 • Moşia Comandans va fi parcelată şi atribuită în întregime îndreptăţiţilor; în felul acesta pe acea
suprafaţă se vor construi o mulţime de locuinţe, vor apare străzi, \"::l
apare un nou cartier, aflat azi în zona de sud-est a oraşului.
Pămînturile primăriei oraşului aveau în ajunul aplicării reformei
agrare o suprafaţă totală, în care intrau şi intravilanele, de 1 164 jugăre
îndreptăţiţilor

18

Arhi\·elc Statului Oradea, Fond C.A.B., dosar 189, fila 3.
In acel articol din legea din 30 iulie 1921 se arată, între altC'le. că episcopiilor li se va scuti de expropriere o suprafaţă de pămînt cultivabil de 100 de iugăre
(C. Ha rn an g i u, Codul general al României. Legi uzuale, voi. IX-X, Editura
,,Universul", Alcalay, E.C. p. 735).
20
In categoria aceaista intra părnîntul atribuit pentru necesităţile şcoli lor, a
terenurilor de sport, a poligoanelor de tir etc. (D. Ş an dr u, op. cit., pp. 1160-161;
C. H am a n g i u , op. cit., p. 7'41).
21
Arhivele Statului din Oradea, fond C.A.B., dosar 181, fila 32.
2
~ ln cazul pămîntu1ui cultivabil statul încasa de la ţărani doar 500/o din preţul
de evaluare. Moşierii primeau în schimb, din bugetul statului, în rate, preţul de
evaluaTe în întregime. Taxa pentru măsurat şi parcelat o achitau cei împroprietăriţi (D. Ş a n dr u, op. cit., p. 217); Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., dosar
189, filele 38, 39.
23
Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., dosar 189, fila 314.
21 Ibidem, fila 35.
19
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125,93 stînjeni. In componenţa acestei suprafeţe era arător 628 iugăre
608,2 stînjeni; păşune 406 iugăre 146 stînjeni; fineţe 80 iugăre 272,53
stînjeni şi neproductiv 28 iugăre 25 • Din această suprafaţă, prin dispoziţiile
de arendare forţată a marilor moşii26, la începutul anului 1922, înainte
de aplicarea reformei agrare în Oradea, 300 iugăre erau date în arendă
forţată 2 î. De altfel sistemul arendării forţate, continuat pînă la aplicarea
definitivă a prevederilor legilor de reformă agrară, va fi instituţionalizat
prin crearea la Oradea, în 8 iunie 1923, a obştei de arendare „Albinaw!H_
Ea avea la început doar 50 de membri, ,,cultivatorii de pămînt (sau) agronomi", şi un capital de înscriere de 30 OOO lei, ce urma să fie, ,,sporit cu
încă 5 OOO lei" 29 •
Organele de aplicare a reformei agrare au expropriat, din cele 1 164
iugăre 125,93 stînjeni cite avea primăria, o suprafaţă de 619 iugăre 480
stînjeni, ce poate fi categorisită „după aşezare" şi „după destinaţie". După
aşezare ea se împărţea în 5 corpuri, după cum urmează: ,,din dosul şi
imediata apropiere a Şcolii de Jandarmi (lingă actualul Institut de învă
ţămînt superior n.n.); din vecinătatea gării Velenţa, în marginea liniei
(ferate n.n.) Velenţa-Beiuş; în dosul cimitirului (Olosig, n.n.) apropiat
de linia ferată Oradea-Salonta; în marginea (de est n.n.) a oraşului 30 la
partea dreaptă drumului care duce spre comuna Seleuş" 31 • După „destinaţie", sau după folosinţă, el se împărţea în: arător (556 iugăre 544
stînjeni pătraţi3 2 ), păşune (433 stînjeni pătraţi 3 :i), fineţe (957 stînjeni
25

Ibidem, dosar 190, fila 6.

Este vorba de ordonanţele 82 A din 8/21 februarie 1919 şi 20.393 A din
10 februarie 1920 ale Consiliului Dirigent, ce urmăreau să asigure obţinerea -producţiei agricole normale în condiţiile grele de după război. (E mi 1 Pe t r i n i, Reforma agrară, Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul, 1918-1928 I, Cultura
Naţională, Bucureşti, 1929, p. 302.)
27
Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., dosar 190, fila 6.
28
Pe baiza deciziei „Ministerului de Agricultură, Secţia Comitetul Agrar", din
9 martie 1923, în care se preciza că „pe terenurile expropriate lingă oraşe, pe o
rază de 5 km (la oraşe mici 2 km) sub nici un motiv nu se poate face nici o împroprietărire", organele de aplicare a reformei agrare din Bihor hotărîră întemeierea obştei de arendare „Albina" din Oradea. Obştea a fost întemeiată cu avizul
Casei Centrale a Cooperativei şi Improprietăririi şi al Judecătoriei de ocol urban
Oradea Mare. (Tribuna, 1923, nr. 27, din 15 iunie, p. 2.)
29
Tribuna, 1923, nr. 27, din 15 iunie, p. 2.
30
Marginea de est a oraşului era pe atunci în apropierea pieţii de alimente şi
a uzinei electrice de astăzi. (Relatarea lui Ioan Mierluţiu din Oradea, căruia îi
mulţumim şi pe această cale.)
31 Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., dosar 190, fila 3.
32 Această suprafaţă a fost evaluată de Curtea de apel Oradea prin hotărîrea
nr. 170, din 3 septembrie 1923, după cum urmează: 55 iugăre 1 044 stînjeni, cu
6 200 lei iugărul; 480 iugăre 643 stînjeni, cu 3 OOO lei iugărul; 17 iugăre 557 stînjeni,
cu 2 OOO lei iugărul (Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., dosar 190, fila 29).
33
Evaluată la 3 OOO le iugărul (Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., dosar
190, fila 29).
28
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pătraţi 34 ),
(9 iugăre

locuri de casă (52 iugăre 601 stînjeni pătraţi3 5 ) şi neproductiv
1 545 stînjeni pătraţi 36 ). 1ntreaga suprafaţă expropriată de la
primărie a fost evaluată la 2 036 769 lei, din care taxa pentru măsurat şi
parcelat era de 74 696 lei 37 • Din aceasta, 198 iugăre 106 stînjeni, evaluată
la 2 100 lei iugărul, a fost repartizată ca păşune pentru oraş, la preţul de
436 736 lei, din care 23 820 reprezentau taxa de măsurătoare-18 ; 207 iugăre 725 stînjeni, împărţit unui număr de 129 de locuitori (Vezi tabelul 3)
îndreptăţiţi din Oradea, în parcele de cîte 1 iugăr 800 stînjeni pătraţi, la
preţul total de 264 818 lei, din care 25 140 taxe de măsurătoare 39 ; 56 iugăre 306 stînjeni pătraţi sînt împărţite la 55 de îndreptăţiţi din Seleuş
(Vezi tabelul 4), în parcele de cite un iugăr, la preţul total de 71 807 lei,
din care 6 900 taxa de măsurat şi parcelat40 ; 19 iugăre 1 227 stînjeni au
fost destinate pentru satisfacerea unor interese generale 41 , 58 de iugăre
1 310 stînjeni împărţite ca locuri de casă; 5 iugăre vîndute direct de minister unui „agronom"; 10 iugăre transformate în „drumuri de exploatare"42, iar restul a devenit „rezervă de stat".
Punerea în posesiune a îndreptăţiţilor la împroprietărire s-a făcut,
însă, mai ales atunci cînd era vorba despre locuri de casă, cu multă greutate. La desele solicitări de împroprietărire ale acestora s-a dispus să li
se arendeze, prin intermediul obştei „Albina", începînd din primăvara
anului 1924, întreaga „rezervă pentru extinderea oraşului, pe o rază de
2,5 km". Această suprafaţă va fi distribuită de către conducerea obştei,
în parcele mici, tuturor membrilor. Toţi îndreptăţiţii la împroprietărire,
ce arendaseră sau voiau să arendeze pămînt, erau invitaţi, la 20 ianuarie
1924, pe cale publicitară, să se înscrie în obştea „Albina". Pentru uşurarea
procedurii înscrierile urmau să se facă „prin cereri fără timbru, în care
să fie scrisă ocupaţiunea şi locuinţa membrilor şi să se înainteze la biroul
obştei" 43 • Ca urmare numărul membrilor obştei sporea mult. 160 dintre
ei reuşiseră să ia în arendă, în prima săptămînă a anului 1924, între 30
decembrie 1923 - 6 ianuarie 1924, din moşiile Wolf, Szalca, Iclod şi
Ioşia o suprafaţă de 900 de iugăre de pămînt44 • Aceştia urmau ca după
terminarea lucrărilor de parcelare să fie împroprietăriţi definitiv. Cu
toate acestea, complicatele proceduri juridice (apelarea hotărîrilor instan34
3

Ibidem.

Evaluat la 2 OOO lei
190, fila 29).
,

iugărul

(Arhivele Statului Oradea, Fond C.A.B., dosar

36

Ibidem.

37

Arhivele Statului Oradea, Fond C ..1.B., dosar 190, fila 2.
Ibidem, fila 16.
Ibidem, fila 17.
Ibidem, fila 19.
Ibidem, fila 15.
Ibidem.
Tribuna, 1923, nr. 51, 30 decembrie, p. 2.

38
39
0
•
41

42
43

44
La acea dată, 1 937 de ţărani membri ai obştilor de arendare din Diosig,
Gepiu, Giriş, Mădăras, Nojorid, Oradea, Parhida, Tărian, Tarcea şi Văşad, foloseau
în arendă o suprafaţă de 5 870 iugăre cadastrale (Tribuna, 1924, nr. 5i2, 6 ianuarie
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agricole, de „jos în sus") cît şi greutăţile materiale ale parcelării 45
i-au determinat pe îndreptăţiţii la împroprietărire din Oradea să solicite,
prin repetate intervenţii la primărie, grăbirea lucrărilor de împroprietă
rire. La sfîrşitul lunii august 1925, mai mulţi îndreptăţiţi luară iniţiativa
,,întemeierii unei Asociaţii care să le apere interesele". După cîteva consfătuiri, ţinute în sala de şedinţe a prefecturii în perioada 15-30 august
1925, cu participarea unui număr de 50-60 de îndreptăţiţi, s-a hotărît
să se numească „o delegaţie în frunte cu dr. Maior G. Bota ... , Munteanu,
care să se ocupe cu lucrările preliminare şi întocmirea unui proiect de statute pentru înfiinţarea ••Societăţii îndreptăţiţilor la împroprietărire din
Oradea Mare ►►" 46 şi să trateze cu reprezentanţii din conducerea „Uniunii
foştilor luptători din Oraş" 47 • La 23 august „în curtea poştei centrale" s-a
ţinut o nouă adunare a îndreptăţiţilor, cu participarea a circa 100 de persoane, în faţa cărora membrii delegaţiei amintite, în care acum fură
cooptaţi „colonelul în rezervă Şuster, Ion Fătu şi Aurel Săracu", prezentară rolul societăţii proiectate, ca fiind în primul rînd acela de a
„accelera lucrările pentru împroprietărire". Victor Stănescu, secretarul
„Uniunii foştilor luptători", prezentă în faţa adunării o situaţie asupra
stadiului „împroprietăririi cu locuri de casă în oraş", informînd adunarea
că lucrările au stagnat din lipsă de fonduri şi că, pentru grăbirea lor, toţi
cei îndreptăţiţi trebuiau să depună la bancă o anumită sumă de bani,
constituind „taxa de parcelare". Peste cîteva zile, la o nouă adunare, a
fost expus şi cuprinsul statutelor Asociaţiei 48 • Intervenţiile acesteia au
determinat în special grăbirea ·Împroprietăririi. In acest sens, la 3 martie
1926 reprezentanţii Comisiei de Ocol pentru expropriere din Oradea se
întruniră şi operară exproprierea pieţelor Mihai Viteazul „numită (pe
atunci n.n.) piaţa finului, precum şi piaţa de fructe", aparţinind pînă în
acel moment primăriei, în scopul distribuirii unor locuri de casă pentru
îndreptăţiţi. Improprietăriţii urmau să plătească pentru fiecare stinjen
primit cite 15 lei, eşalonaţi în rate, conform prevederilor legii 49 • Delegatul
primăriei arată, însă, organelor de expropriere că fiecare stînjen expropriat din acea zonă costă 1 OOO de lei şi că acel teren „este absolut

ţelor

Măsurătorile şi aplicarea parcelării pe teren era îngreunată de faptul că,
existau hărţi cadastrale, pe acestea nu se însemnaseră modificările survenite
în structura proprietăţilor între timp. Pe de altă parte moşierii tăinuiau, acolo unde
lipseau documentele, întinderea moşiilor lor. Lipsa aparatului şi a fondurilor, delapidările făcute de multe ori cu complicitatea conducătorilor organelor de aplicare a reformei agrare, îngreuiau şi ele bunul mers al împroprietăririi. (G h e or g he Z. I o nes cu, Cu privire la tergiversarea aplicării reformei agrare din 1921,
în Studii şi articole de istorie, XTII, 1969, p. 217-227.)
46
Tribuna, 1925, nr. 35, 30 august, p. 2.
47
Vezi pentru acestă chestiune Aurel T r ip o n, Monografia almanah a
Crişanei, Judeţul Bihor, Tipografia Diecezană, Oradea, 1936, p. 101.
48
Tribuna, 1925, nr. 35, 30 august, p. 3.
49
Perioada în care împroprietăriţii trebuiau să-şi achite loturile era în Transilvania, la început, de 10 ani, apoi, din 1932, de 20 de ani. (D. Ş a n dr u, op. cit.,
45

deşi

p, 218-231.}
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necesar pentru primane ca teren de piaţă şi pentru construit o hală de
comerţ, a cărei construire va începe în curînd" 50 • Cum exproprierea era
ire\-ocabilă, reprezentantul Curţii de apel informează „în plen", că prim;-1ria va primi pentru „necesităţi comerciale" o suprafaţă de teren aflată
.,în spre piaţa Ioşia". Inginerul primăriei, ,,cunoscător la obiect", aflat
de faţă, informează instanţa că terenul de lingă Ioşia „e mocirlos şi nu
e bun pentru că umplerea lui costă 8 milioane de lei", sumă pe care
primăria nu-şi poate permite s-o investească 51 • Neţinînd cont de protestul
reprezentanţilor primăriei, la 3 martie 1926 Comisia de ocol pentru expropriere din Oradea, a declarat expropriat, cu drept de apel in 5 zile,
un teren în suprafaţă de 27 de iugăre 940 stînjeni, constînd în: suprafaţa
fostului tîrg de vite (23 iugăre) şi „o parte din pămîntul din apropiere"
(4 iugăre- 940 stînjeni), numit „Rîtul Comandantului", întrucît „făcea corp
comun cu moşia Comandans" - unde fură împroprietăriţi, cu locuri de
casă, în special „profesorii, magistraţii, medicii şi advocaţii din oraş" 52 •
Repartizarea locurilor de casă din Oradea, după efectuarea parcelării, s-a
făcut prin „tragerea la sorţi, în luna mai 1926" existînd posibilitatea ca
cei îndreptăţiţi să poată face schimb între ei, prin bună înţelegere 53 •
„Punerea în posesiune", însă, s-a făcut cu destulă încetineală, în mod
treptat, începînd din luna iunie, continuîndu-se pînă în luna decembrie
1926. Un inginer geodezic, delegat de primărie, se deplasa în diferite zone
din hotarul oraşului, ,,predînd, la faţa locului", celor îndreptăţiţi loturile
ce le-au fost atribuite şi anunţîndu-i şi numerele topografice ale acestora.
Prin „întîlniri" succesive, zilnice, între 8-11 iunie, îndreptăţiţilor li s-au
atribuit loturile numerotate cu numere topografice de la 1 la 422, după
cum urmează: ,,în ziua de 8 iunie la Livada Comandantului, în partea din
spre piaţa Mihai Viteazul (loturi numerotate de la 1 la 100); la 9 iunie,
la vama Seleuşului ... '(loturi numerotate de la 101 la 200); la 10 şi
11 iunie, în partea din spre fabrica de gaz a Livezii Comandantului (loturile numerotate de la 201 la 422)" 54 • In acelaşi timp, tot în primele zile
ale lunii iunie 1926, locuitorilor „din mahalalele Oraşul Nou, Velenţa,
Ste_lelor, Olosig, Viilor", îndreptăţiţi la împroprietărire, li s-au distribuit
.. loturi de cîte 1 iugăr şi jumătate pentru agricultură" 55 • Concomitent,
inginerul geodezic al primăriei continuă punerea în posesiune a celor
împroprietării cu locuri de casă. Se distribuiră, astfel, in numai cîteva
zile, dintre 6 şi 9 iulie, încă 281 de locuri de casă, majoritatea în Ioşia,
şi cîteva în alte zone mărginaşe ale oraşului, după cum urmează: în 6 iulie
locurile de casă numerotate cu numere de la 710 la 792; în 7 iulie cele
de la numărul 896 la 1085; în 8 iulie de la 1121 la 1145 şi în 9 iulie de la
:,o Tribuna, 1926, nr. 10, 7 martie, p. 2.
1
''
52

Ibidem.
Ibidem.

53

Ibidem, nr. 29, 18 iulie, p. 3.
Ibidem, nr. 23, 6 iunie, p. 5.
Ibidem, nr. 24, 13 iunie, p. 5.

5

~

55
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1146 la 119356 • In spiritul unei mereu dorite echităţi şi spre a evita
eludarea legii, publicul era rugat de către instanţele de împroprietărire,
pe cale publicitară, să anunţe dacă unii dintre împroprietăriţi au casă în
Oradea, ,,pentru ca în locul lor să se pună cei ce n-au primit în:că
locuri" 57 • In acelaşi context, întrucît pe listele de îndreptăţiţi la împroprietărire cu locuri de casă au fost trecute uneori „persoane care nici nu pot
construi nici nu intenţionează să construiască", Consilieratul agricol Bihor
dă, la începutul lunii iulie 1926, un ordin de revizuire a împroprietăririi,
considerînd că „scopul legii cu privire la rezolvarea problemei locuinţelor
e departe de a fi satisfăcut" 58 • Conform acestui ordin vor fi excluşi de la
împroprietărirea cu locuri de casă „bătrînii trecuţi de 60 de ani care nu au
copii minori, femeile nemăritate sau văduve fără copii minori; femeile
măritate ... , minorii" 59 • Această dispoziţie, însă, aplicată uneori în mod
arbitrar, va facilita, în practică, apariţia multor abuzuri. De altfel tără
gănarea aplicării reformei agrare în general favoriza amestecul necinstit
al unor persoane, în special avocaţi, dornici de cîştiguri ilicite. In acest
sens amintim că în primăvara anului 1926 avocatul Gogu Procopiu, ,,cumnatul agronomului regional Oradea, Gheorghe Niculescu", a încercat să
excrocheze pe cîţiva îndreptăţiţi din Oradea, 'spunîndu-le că apelul făcut
de ei la Comitetul Agrar pentru a fi împroprietăriţi cu loturile ce li se
cuveneau „nu va avea rezultat fără intervenţia sa" şi că, în schimbul unei
„răsplăţi băneşti", va interveni la forurile competente pentru ca moşia
lui Adolf Moscovici din Nojorid, aflată în apropiere de Oradea, să fie
expropriată pe seama lor" 60 • ln locuinţa agronomului regional din Oradea,
180 de plugari îndreptăţiţi la împroprietărire au iscălit un contract prin
care se obligau să-i plătească lui Procopiu o sumă de 700 OOO de lei ca
recompensă pentru intervenţia sa în vederea împroprietăririi lor cu o
suprafaţă de 700 iugăre 61 . Moşia Moscovici a fost supusă, însă, lucrărilor
de expropriere fără intervenţia lui Gogu Procopiu, şi pămîntul din hotarul
oraşului Oradea a fost repartizat îndreptăţiţilor în parcele mici. împărţirea acestora, începută în toamna anului 1926, va fi continuată pînă
în 4 decemb_rie, cînd în zonele Olosig, Oraşul Nou, Velenţa, se repartizară
ultimele loturi. Cu această ocazie, însuşi delegaţii Comitetulni Agrar,
Gheorghe Oros, Ionas Dumitru, Silaghi Corbu, Olah Alexandru au pretins,
în mod abuziv, celor împroprietăriţi, pentru fiecare iugăr atribuit, 1 600 de
lci 62 • Paralel se continua şi distribuirea locurilor de casă. Astfel, între
06

57

58
59
60

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,

nr. 27, 4 iulie, p. 3.
nr. 25, 20 iunie, p. 4.
nr. 29, 18 iulie, p. 3.

nr. 22, 30 mai, p. 3.
Numai intervenţia prefectului, pe care o solicită şi presa orădeană, i-a
salvat pe cei 180 de îndreptăţiţi de jecmăneala proiectată cu multă abilitate de
către Gogu Procopiu, cu acordul unui funcţionar de stat pus să supravegheze însăşi
aplicarea legii agrare (Tribuna, 1926, nr. 22, 30 mai, p. 8).
62 Tribuna, 1926, nr. 44, 31 octombrie, p. 4.
61
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13-23 octombrie au mai fost puşi m posesiune încă 944 de îndreptăţiţi
(în 13 octombrie cei pe loturile cu numerele topografice de la 1194 la 1320;
în 14 pe cele de la 1321 la 1460; în 15 de la 1461 la 1590; în 16 de la 1591
la 1728 63 ; în perioada 18-23, între bariera Aradului şi gara Ioşia „alţi 534
dintre ei") 64 •
Păşind mai departe, autorităţile încearcă să stimuleze şi construirea
de locuinţe. De aceea, cei cărora li se distribuiseră locuri de casă fură
convocaţi, la 15 august 1926, la o adunare ţinută la sediul primăriei 6 ;;.
In urma acestei adunări, şeful poliţiei orăşeneşti se adresează, pe cale
publicitară, tuturor celor ce au „materiale de construcţie (cărămidă, var,
ciment, nisip, lemn, fier, sticlă, ţiglă, tinichea, pomi altoi)" rugindu-i să
facă oferta pe adresa sa, pentru cei ce doreau să-şi construiască locuinţe
pe locurile de cc1să primite 66 • Cu toate acestea, pînă la sfîrşitul anului 1926
„toată construcţia ce s-a făcut ... pe aceste parcele sînt două căscioare
modeste şi două hurube provizorii ... Nouii împroprietăriţi cu locuri de
casă nu au bani, iar cîţiva cari ar avea bani nu au nevoie să construiască,
fiind că au locuinţe bune şi ieftine în oraş. Statul sau comuna, sunt chemate să garanteze contractarea unui împrumut pentru construcţii ... " 67 •
Prin urmare construcţia de locuinţe era frînată, pe de o parte de lipsă
de fonduri, pe de altă parte de existenţa unui fond locativ suficient, apărut
în oraş imediat după refugierea spre Ungaria, odată cu autorităţile de stat,
a unui mare număr de maghiari. La acestea trebuie să mai adăugăm şi
situaţia de la faţa locului, creată de „aglomerarea" locurilor de casă, căci
,,printre parcelele distribuite nu se poate circula în vederea transporturilor materialelor de construit" 68 , neexistînd drumuri de acces necesare.
De asemenea, pe parcursul punerii în posesiune a împroprietăriţilor,
unii dintre aceştia nu se prezentau să-şi ia în primire locurile de casă,
întrucît, fie că între timp decedaseră, fie că părăsiseră oraşul. De aceea
organele de împroprietărire din Oradea, neputînd identifica pe 100 dintre
îndreptăţiţii cărora li se atribuiseră locuri de casă, au acordat, în decembrie 1927, o „ultimă prelungire pentru revendicarea drepturilor la împroprietărire", învitindu-i, pe aceia „dintre ei (care) se mai găsesc în
viaţă", să· se adreseze organelor de împroprietărire „pe baza unei cereri
făcute în scris, la care se va ataşa certificatul eliberat de biroul populaţiei", spre a fi puşi imediat în posesiunea pămîntului atribuit69 • Din
această cauză distribuirea locurilor de casă a continuat pînă în vara anului 1928. Consilierul agricol al judeţului Bihor arăta, la 6 aprilie 1928, că
datorită eforturilor conjugate ale tuturor instituţiilor şi funcţionarilor
acestora, în Oradea „chestiunea locurilor de casă este terminată, neră63

Ibidem, nr. 42, 17 octombrie, p. 5.
Ibidem, nr. 33, 15 august, p. 3.
85 Ibidem, nr. 34, 22 august, p. 4.
66 Ibidem.
87
Ibidem, nr. 42, 17 octombrie, p. 5.
88 Cuvintul plugarului, 1927, nr. 11-12, 11 decembrie, p. 3.
89 Arhivele Statului Oradea, Fond C..1.B., dosar 191, fila 13.
64
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mînînd decît să se facă, de fiecare, plata, iar mai pe urmă întabulmea'" 0 •
In realitate, în oraşul Oradea, pînă în acel moment fuseseră împroprietăriţi cu locuri de casă 1138 locuitori, cu o suprafaţă de 112 ha 6 648 m 2 ,
pentru care urmau să plătească statutului 2 400 854,50 leF 1 . In urmă
toarele luni, însă, distribuirea locurilor de casă a continuut; în acest fel,
la 1 septembrie 1928, numărul împroprietăriţilor „cu locuri de casă era
de vreo 2 OOO ... , în majoritate funcţionari publici, lipsiţi de mijloace de
a-şi cumpăra sau construi o casă" 72 • Intre împroprietăriţi mulţi emu veniţi din Vechiul Regat (Vezi tabelele 5, 6, 7) 73 fapt ce n-a întîrzial să creeze
acute nemulţumiri din partea localnicilor 74 • Cu toate acestea trebuie să
remarcăm că majoritatea împroprietăriţilor cu locuri de casă în Oradea
îndeplineau condiţiile cerute de lege. Ei nu dispuneau de fondurile necesare pentru construirea de case, şi s-au adresat Băncii Naţionale, solicitînd împrumuturi. Organele de resort, însă, nu executasen1 intabulările,
fără de care banca refuza acordarea de credite. In această situaţie, la
6 iulie 1928, ,,Comisiunea Urbană de Reformă Agrară din Oradea Mare",
compusă din Bogdan Manea, ca preşedinte, Dominic Straub, ca inginer
agronom şi Alexandru Philippsohn, ca secretar, se întruni spre a hotărî
ce e de făcut. Cu această ocazie se constată că planul cu lucrările de parcelare a locurilor de case a fost transpus „Judecătoriei Urbane, secţia
cărţilor funduare", pentru intabularea dreptului de proprietate asupra
împroprietăriţilor. Judecătoria procedase la respingerea întabulării pentru
că la adresa prin care se cerea intabularea n-au fost anexate hotărîrile
de expropriere. Dosarul cu hotărîrile fusese, însă, înaintat Comitetului
Agrar, căruia i se adresaseră, cu cereri de revizuire a exproprierii, Episcopia catolică şi Primăria din Oradea. Comitetul Agrar nu reuşise, pînă în
acel moment, să rezolve chestiunea; din această cauză împroprietăriţii nu
pot primi drept de intabulare şi prin urmare nici împrumut bancar pentru
construirea de locuinţe 75 • Greutăţile financiare i-au făcut pe mulţi fie să-şi
vîndă locurile de case fie să amine cu ani şi ani construirea de locuinţe
pe care o scontau autorii reformei agrare şi pe care o cereau, în mod
deosebit, fruntaşii mişcării social-democrate de după război7 6 • Majoritatea
împroprietăriţilor, însă, şi-au durat, pe locurile primite, locuinţe convenabile; au apărut, astfel, străzi noi, în diferite zone ale oraşului, locuite,
în special de români, căci ei formau majoritatea celor ce îndepliniseră,
întrutotul, condiţiile cerute îndreptăţiţilor la împroprietărire.
70

Ibidem, fila 16.
Tribuna, 1929, nr. 37, 9 septembrie, p. 3.
72
Arhivele Statului Oradea, Fond ('..A.B., dosar 191, filele 17, 24, 26-29.
73
Tribuna, 1922, nr. 77, 24 septembrie, .p. 3.
71
Ibidem, 1928, nr. 37, 9 septembrie, p. 3.
7
Alb ani, Românizarea oraşelor de
:. Vezi pentru această chestiune Tir o n
frontieră, în Arena, 1937, februarie, p. 3.-4.
76
Ibidem.
71
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împroprietăriţi

Suprafaţa

Nr.
crt.

Nume

şi

prenume
jugă-

re

o

2

l. Achim ]",ln
2. Ardelean Teodor

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

A \'ram Io:m
AYram Petru
Văd. Avram Teodor
Văd. Baloy Iosif
Văd. Banyai Mihai
Barta Mihai
Văd. Bercczki Ioan
Bereczki Ştefan
Berindea Ioan
Berindea Mihai
Bulo Francisc
Văd. Crupca Ioan
Duţ Dumitru

3
3
3
3

3

3
3

Gross Laurent

3

Văd.

3

Hotya Mihai iun.

3

orfan

Ionaş

Ionaş

Gheorghe

3
3
3
3
3

Aurel

Hotya Mihai sen.
Iona.ş

Ioan

Ionaş

Petru

Kelemen Emeric

3

Kelemen Petru

3
3
3

Kiss Carol
Kiss Gheorghe

317

3
3
3

Gencsi Alex.
Princsberger Alex.
Gui Gavril

3

3

3
3
3
3
3
3

Văd.

stînjeni

1031

12

Tabel 1
în Oradea
l'relul

Preţul
iniţial
al pă-

mintului
in Iei

4

8100
8100
8635
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
9840
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100

iniţial

al pămintului redus cu
50° 1n în
lei
5

4050
4050
4318
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4920
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
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Adausul de
5% din
preţul

TotaIulin
lei

ini\ial
in lei

6

405
405
432
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
492
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405

7

4455
4455
4750
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
5412
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455

4455
4455
4455

Taxa
pt. măsurat
sau
parcelat
in lei
8

360
360
420
360
360
360
360
3GO
360
360
360
360
360
480
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
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Tabel 1 (continuare)
o

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

2

1

Levai Sigismund
Maghiar Iosif
Maior Ioan
Marcis Koloman
Mc1rin Dumitru
Moroş;m Ioan
Văd. Maghiar D-tru
Merza Dumitru
Mezei Gheorghe
Moca Vasile
Molnar Karol
41. Molnar Emcric
42. Molnar Ioan
43. Molnar Ludovic
44. Mudura Petru
45. Mureşan Petru
46. Văd. Na,ghi Iosif
47. Olah Gavril
48. Văd. Orban Teodor
49. Municipiul Oradea
50. Pop Emeric
51. Petrizopol, ofiţer
52. Pintea Vasile
53. Popescu C-tin
54. Văd. Racz Ioan
55. Văd. Sala Gavril
56. Sas Ioan
57. Sebestyen Iuliu
58. Ştefănică Gheorghe
59. Stoker Balaj
60. Stoker Ştefan
61. Straub Erneric
62. Văd. Stringo D-tru
63. Sujto Alexandru
64. Szekely Martin
65. Szekely Iuliu
66. Straub Domenic
67. Tar Carol
68. Tar Ludovic
69. Tocai Coloman
70. Tocai Dumitru
71. Tocai Ioan
72. Vari Emeric

3

3

3
3
3

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

385

3
3
3
3
3
3

776

3
3

2

1512

3

3
3

3
3
3

2

1599

3
3

154

3
3
3

3
3

555
128

4

8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
650
8100
9410
8100
8100
8100
8100
8100
8100
7952
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8360
8100
8100
8100
9037
83,16
8100

5

4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
325
4050
4705
4050
4050
4050
4050
4050
4050
3976
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4050
4180
4050
4050
4050
4519
4158
4050
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6

7

405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
33
405
471
405
405
405
405
405
405
398
405
405
405
405
405
405
405
418
405
405
405
452
416
405

4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
358
4455
5176
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4374
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4455
4598
4455
4455
4455
4971
4571
4455

R

360
360
360
360
360
3GO
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
60
360
480
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
420
360
360
360
420
420
360
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o

73. T.ir Jo:in
H. Veres Florian

3
3

7:i. Fnrcu\ /\.lcx;indru

3

Tot:11

22-1

5

4

3

~

14

57

li

8

8100
8100
8100

4050
4050
4050

405
405
405

4455
4455
4455

360
360
3GO

<i04900

302431

302-17

332G!lR

27120

(Arhivele Statului Oradea, Fond Consilieratul Agricol Bihor,
Dosar 189, fila 39)
Tabel 2
lmproprietăriţi

in „Comuna

Supra
faţa

Nr.

crt.

Nume

şi

prenume
iugă-

re

o

Preţul
iniţial
al pămîn-

1

1. Bakter Alexandru
2. Văd. Bak Ioan
3. Văd. Bereczki
Margareta
4. Bungău Iuliu
5. Cristea Filip
6. Csabai Ioan
7. Ferenţi Neculai
8. Gantner Orban
9. Horvath Iosif
10. Iovan Ioan
11. Katona Vilma
12. Kosa Mihai
13. Linther Alexandru
14. Marta Ludovic
15. Miezinger Ioan
16. Văd. Mezinger Iosif
17. Mihuţi Ioan
18. Muţ Ludovic
19. Reteg Ioan &mi
20. Vuşcan Irimie
Total

2

stînjeni

3

tulul
in lei

4

Seleuş"

Preţul

iniţial

al

pămin-

tu lui
redus
cu 500/o
în lei
5

Adausul
d.Jn preţul

Taxa pt.

iniţial

Totalul
in lei

6

7

in lei

măsurat

sau
parcelat
in lei

8

1
1

2700
2700

1350
1350

135
135

1485
1485

120
120

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

277

2700
2700
2700
2700
2700
2700
3166
2700
2700
3168
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

1350
1350
1350
1350
1350
1350
1583
1350
1350
1584
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350

135
135
135
135
135
135
159
135
135
159
135
135
135
135
135
135
135
135

1485
1485
1485
1485
1485
1485
1742
1485
1485
1743
1485
1485
1485
1485
1485
1485
1485
1485

120
120
120
120
120
120
180
120
120
180
120
120
120
120
120
120
120
120

20

553

54934

·27467

2748

30215

2520

276

(Arhivele Statului Oradea, Fond Consilieratul Agricol Bihor,
Dosar 189, flla 33)
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Tabel 3
lmproprietăriţi

in Oradea

Supra

Preţul

faţa

Nr.
crt.

Nume

şi

iniţial
al pămîn-

prenume
iugă-

o

Preţul

1

1. Achim Gheorghe
2. Almaşi Vasile
3. Anca Teodor
4. Arani Iosif
5. Văd. Ardeleanu
Ioan
6. Ardeleanu Mihai
7. Balint Gheorghe
8. Balint Ludovic
9. Bora Florian
10. Văd. Bama Carol
11. Barta Iosif
12. Blaga Dumitru
13. Bogdan Dumitru
14. Botoş Ioan
15. Boza Mateiaş
16. Văd. Cioara
Alexandru
17. Cioara Florian
18. Cioara Ioan
19. Cioara Gheorghe
20. Bunescu Gheorghe
21. Corbe Petru
22. Costea Lazar
23. Văd. Creţ Gheorghe
24. Domicloveş Gh.
25. Duş Iacob
26. Duş Teodor
27. Elo Ioan
28. Erdei Carol
29. Turcuş Iosif
30. Faur Florian
21. Faur Mihai
32. Fenyak Iosif
33. Galiş Gheorghe
34. Gavriş Crăciun
35. Gib Dumitru
36. Gavriş Gheorghe
37. Fraza Paul
38. Guiaş Dumitru
39. Guiaş Ioan
40. Guiaş Mihai

re

stînjeni

2

3

3
1
1
1

800
800
800

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

tului
în Ici

4

ini\ial
al

pămîn-

tulul
redus
cu 50°'0
în lei

Adausul
de 50%
din preţul
iniţial

Taxa pt.
Totalul
în Ici

în lei

măsurat

sau
parcelat
în lei

5

6

7

6300
3150
3150
3150

3150
1575
1575
1575

315
158
158
158

3465
1733
1733
1733

360
180
180
180

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150

1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575

158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158

1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

800
800
800
800

3150
3150
3150
3150
10500
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
2363
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3387
3150

1575
1575
1575
1575
5250
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1181
1575
1575'
1575
1575
1575
1575
1575
1684
1575

158
158
158
158
525
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
119
158
,150
158
158
158
158
158
'170
158

1733
1733
1733'
1733
5775
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1300
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
·1864
1733

180
180
180
180
600
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
240
180

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
200
800
800
800
800
800
800
800
980
800
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Tabel 3 (continuare)
o

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

1

lgnea Gheorghe
Ile Ştefan
Ianuc Ilie
Iudeu Ioan
Iudeu Teodor
Kana Mihai
Iuhasz Alexandru
Kanalos Iuliu

2

3

1
1
3
1
1
1
1
1

800
800

1
1
1
1

4

5

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7

1733
1733
3465
1733
1733
1733
1733
1639

8

180
180

1575

158

1575
3150
1575
1575
1575
1575
1490

158
315

800
800
800
800
669

3150
3150
6300
3150
3150
3150
3150
2979

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
976
800
153

3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3381
3150
6509

1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1691
1575
3255

158
158
158
158
158
158
158
158

1733
1733
1733

180
180

1733

180
180

158

158

1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150

1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575

Văd. Kinereş

Andrei
Kiraly Ludovic
Kovary Ioan
Kulcser Valentin
Lacatoş Vasile
Laskai Iosif
Lovas Mihai
Lupui Gheorghe
Luţaş Dumitru
Magori Ladislau
Maghiari Gheorghe
Marinca Petru
Marton Petru
Văd. Matei Ladislau
Megheşi Alexandru
Mihele Petru
Modi Ştefan
Molnar Albert
Molnar Alexandru
Molnar Ştefan
Moroc Ioan
Maroc Traian
Moroc Vasile
Văd. Mudura Petru
Nagy Carol
Nagy Iosif
Nagy Ludovic
Văd. Nagy
Sigismund
Negru Gheorghe
Nemeş Gheorghe
Novac Florian
Olah Dumitru
Olah Ioan sen.
Olah Ioan
Olah Mihai
Văd. Oravecz Ştefan
Oros Gheorghe
Oros Petru
Petri Alexandru
Pleş Ilie
Popa Ilie

6

800
800

800
800

https://biblioteca-digitala.ro

158

158
158
158
149

158
158

158
158
158

158
158
158

158
158
158
158
158
158
170
158
326
158
158
158
158
158
158
158

158
158
158
158
158
158
158

1733

360

180
180
180

180
180

180

1733

180
180

1733

180

1733

180
180
180
180

1733

1733
1733
1733
1733
1733
1733

1861
1733
3581
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
173:l
1733
1733

180
180
180
180
180
180

180
180
180
180
180
180
240
180
420
180
180
180
180
180
180
180

180
180
180
180
180
180
180
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Tabel 3 (continuare)

o

1

90. Popa Ioan
91. Popa Traian
92. Popa Vasile
93. Porţan Teodor
94. Puşcaşu
!15. Restia Dumitru
96. Riatovski Gheorghe
97. Silaghi Ioan
98. Sipoş Iosif
99. Sima Vasile
100. Stein Iosif
101. Straja Ioan
102. Stijupe Pavel
103. Szabou Carol
104. Szeifeldman Eduard
105. Szunti Iosif
106. Szekeres Gheorghe
107. Sziios Alexandru
108. Tanasie Gheorghe
109. Tanasie Ioan
110. Tanasie Iosif
111. Tem Iosif
112. Tîrb Mihai
113. Tocai Neculai
114. Tripa Gheorghe
115. Ungur Florian
116. Urs Dumitru
117. Vas Alexandru
118. Vas Gheorghe
119. Văd. Vasadi Al.
120. Vereş Dumitru
121. Vereş Mihai
122. Vereş Ioan
123. Vutcan Ioan
124. Văd. Virag Ioan
125. Zeteny Alexandru
126. Vidican Dumitru
l:!7. Zsiros Ioan
128. Zold Martin
129. Văd. Matei Petru
Total

2

3

1
1
3
1
3
1
1
1

800
800

4

3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
667
800
667
800
800
800
1213
800
800
800
800
800
800

3150
3150
6300
3150
6300
3150
3150
3150
3150
6300
3150
3150
3150
6300
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
2976
3150
2975
3150
3150
3150
3693
3150
3150
3150
3150
3150
3150

207

725

435664

l

800
800
800
800
800
800
800
800

5

6

7

1733
1733
4365
1733
4365
1733
1733
1733
1733
4365
1733
1733
1733
4365
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1637
1733
1637
1733
1733

8

1575
1575
3150
1575
3150
1575
1575
1575
1575
3150
1575
1575
1575
3150
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1488
1575
1488
1575
1575
1575
1847
1575
1575
1575
1575
1575
1575

158
158
315
158
315
158
158
158
158
315
158
158
158
315
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
149
158
149
158
158
158
185
158
158
158
158
158
158

2032
1733
1733
1733
1733
1733
1733

360
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
240
180
180
180
180
180
180

217834

.21844

239678

25140

1733

180
180
360
180
360
180
180
180
180
360
180
18.1
180

(Arhivele Statului Oral:lea, Fond Consilieratul Agricol Bihor,
Dosar 190, fila 17).
https://biblioteca-digitala.ro
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Tabel 4
lmproprietăriţl

in

Seleuş

Supra

Preţul

faţa

Nr.

crt.

Nume

o
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1_7,
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Bogoşi
Bogoşi

şi

Preţul
iniţial
pămîn-

al

prenume
re

stînjeni

2

3

iugă-

1

Francisc
Ioan
Bukter Petru
Banfi Ignat
Buratki Iosif sen.
Borosi Gheorghe sen.
Borosi Ioan
Bungău Ioan
Doboş Francisc
Cartiş Gheorghe
Gantner Ioan
Gantner Ştefan
Gondor Iosif
Gyulai Ioan
Gyulai Ioan şi Elena
Văd. Keit Ştefan
Hoblea Dumitru
Văd. Horvath Iosif
lager Iosif iunior
Kozak Ioan
Kiss Alexandru
Kun Iosif
Mihuţ Alexandru
Molnar Alexandru
Molnar Ioan
Molnar Gheorghe
Molnar Ştefan
Nagy Ştefan
Oszvath Ioan iun.
Oszvath Iosif iun.
Fakor Iosif iun.
Fakor Iosif sen.
Văd. Pantea Gh.
Văd. Pekker AndreiPekker Iosif
Pekker Marcu
Plosko Ioan
Pop Teodor
Rado Teodor
Reseg Ignat iun.
Reseg Iosif şi
Elisabeta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

369

370

tului
in lei

4

al

ini\ial

pămîn-

tulul
redus
cu 50°/0
in lei
5

Adausul
de 500/o
din preţul
iniţial

Taxa pt.
Totalul
în lei

în lei

6

7

măsurat

sau
parcelat
în lei

B

2100
2100
2100
2100
2100
2585
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2586
2100

1050
1050
1050
1050
1050
1293
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1293
1050

105
105
105
105
105
130
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
130
105

1155
1155
1155
1155
1155
1423
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1423
1155

120
120
120
120
120
180
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
180
120

2100

1050

105

1155

120
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Tabel 4 (continuare)
o
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

1

Seres Gheorghe
Seres Teodor
Szabjak Francisc
Stokker Iosif
Szabou Alex.indru
Szabou Eugen
Szabou Francisc
Szabou Ilie
Ţenţ Ioan
Teier Iosif sen.
Toth Emeric sen.
Vankan Iosif
Vereş Carol
Vereş Petru

3

2

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

5

6

1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

8

7

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155
1155

(Arhivele Statului Orat!C'a, Fond Consilieratul Agricol Bihor,
Dosar 190, fila 19).

Tabel 5
lmproprietăriţi

cu locuri de

casă

Preţ

Nr.

crt.

o

Nume

şi

prenume

total
al lotulul
în lei

Suprafaţa

în m 1

1

1. Dr. Irina Mihăilescu
2. Ionescu Gh. Dorin
3. Goldiş Lichard
4. Isocescu C-tin
5. Andrassy Nicolae
6. Simonfi Toma
7. Vd. Boiariu Teodor
8. Silaghi Traian
9. Balazs Iacob
10. Goldberg Ioan
11. Vişinescu Aurel
12. Gănescu Dumitru
13. lones<:u Ştefan
14. Reis,z Emil
15. Ion P. Manolescu
16. Dr. Radu Romulus
17. Solomon Ioan

3

2

796
636
633
633
629
626
626
615
611
611
608
604
626
626
1136
1015
1004

3
31
3
3
3
3
3
_3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

în Oradea „La Depou"
Taxa
pt. măsurat
sau
parcelat
fn lei

Total
general
în lei

4

5

6

2388
1911
1899
1899
1887
1878
1866
1845
1833
1833
1624
181.2
1878
1878
3399
3045
3014

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

12508
2031
2019
2019
2007
1998
1996
1965
1953
1953
1944
19312
1998
1998
3519
3'165
3132
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DomlclUul
proprietarul ul

7

Regele Ferd., 59
Gara Mare
Odobescu, 15
Pasteur, 21
Pasteur, 21
Gara Mare
Gerlicze, 16
Gara Mare
Gara Mare
Gara Mare
Vlahuţa, 4
Petofi, 2
Ciorogariu, 6
Dorobanţilor, 18
Brigada 17
Infanterie

20
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Tabel 5 (continuare)
o

1

2

3

4

5

6

18. Benghiu Ioan

982

3

2946

120

3066

19. Soroceanu Rudolf
20. Vasile Vasiliu

985
996

3
3

2955
2988

120
120

3075
3108

21. Dr. Archiriacle
Constantin
22. Dr. Zamfir Dumilru

1000
989

3
3

3000
2967

120
120

3120
3087

23. Dr. Tănăsescu D-tru
24. Vasilescu Macarie

978
1007

3
3

2934
3021

120
120

3054
3'141

25. Caragea Ioan
26. C-tin Badea
Pleş'1ianu, minor
27. Minor Ille Andrei

1000

3

3000

1120

3120

1004
1004

3
3

3012
3012

120
120

3132
3132

28. Dr Ille Andrei

1007

3

3021

120

3141

29. Paul Bogdan
30. Fildan Emil
31. Albu Constantin
32. Iliescu Aurel
33. Beloi Gheorghe
34. Lang Herman
35. Negru Teodor
36. Gorgoş Constantin
37. Man Francisc
38. Păcală Aurel
39. Man Iuliu
40. Georgescu Vilcea
41. Popovici Constantin

1266
1093
1101
1083
1118
1118
1068
1137
1234
1075
1128
839
683

3

3

37~8
3?.79
3303
3249
3354
3354
31204
3411
3702
3225
3852
2517
2049

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
'120

3918
3423
3423
3369
3474
3474
3324
3531
3822
3345
3972
2637
2169

3

2049

120

2169

3

2028
2049
22 23
2085
2'106
2124

120
1120
120
120
120
120

2148
2169
2343
2205
2244

2094
2115

120
120

2.2'14
2235

7

Cazarma
Regele Ferd.
Aradului, 4
Regiment 85
Infanter.
Pţa. Regina
Maria
Pţa. Ştefan cel
M., 3

3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3

42.

Migăilescu

Nicolae

683

43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ciurea Constantin
Niciu Mircea
Ihass Iosif
Buzescu Nicolae

676
683
741
695
702
708

3
3
3
3

49. Dimitrescu Albert
50. Domocoş Ladislau
51. Stambuleanu Cristac
he
5.2. Aricescu Grigore

698
705

3

701
728

3

2103

3

2184

120
120

2223
.2304

53. Dr. Sovrea Va-leriu
54. Drăghiceanu Virgil
55. Dwnitru Matei

694
734
690

3

2082
2202
2070

120
120
120

2202
23.22
2190

Stăncescu Ştefan

Valente Ionescu

3

3

3

3

1

https://biblioteca-digitala.ro

2226

Şc.

de subofiţeri
Regim. 34 obuziere
Dorobanţilor, 1
C~arma
Reg. Ferd.
Pţa Ştefan c.
Mare, 9
Pţa Ştefan c.
Mare, 9
Pţa. Carol. 13
Brătianu, 11
Delavrancea
Şc.

jandarmi
Regiment 2 vin.
N. Jiga
Reg. 33 artilerie
Berthelot, 2
Reg. 85 inf.
Inspec. Geodezic
Tribunalului, 2
Reg. Ferdinand,
33
Reg. Ferdin:-ind,
33
Pţa. M. Viteazu, 4
Pţa. M. Viteazu, 4
Aurel Vlaicu
Rădulescu, 18
Dr. I. Ciordaş, 48
Parc Principesa
Elena, 14
Oltenia, 11
Pasteur, 15
Pasteur, 73
Reg. 85 inf.
Parchetul
Tribunal
Patak, 2
N. Jiga, 16
Pţa. Ştefan c. Mare
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Tabel 5 (continuare)

o

1

2

56. Fekete Iosif
57. Kapes Nicolae
58. Mândrea Alexandru

690
690
719

7

3

4

5

6

3

2070
2070
2157

120
120
120

2190
2190
2277

6960

154.0111

3

3

4 hectare
9017 m pătraţi

Mare nr. 17

R. Ciorogariu, 18
Delavrancea, 8

(Arhivele Statului Oradea, Fond Consilieratul Agricol Bihar, Dosar 191, fila 17).

Tabel 6
Jmproprietăriţi

cu locuri de

Preţ

Nr.
crt.

SupraNume

o

şi

prenume

1

1. Dumitru R. Dumitru
2. Ionescu Ştefan
3. Bodoc Gavril
4. Vogsit Cornel
5. Tămaş Leontin
6. Avram Ioan
7. Pas-tor Iosif
8. Szokol Andrei
9. Hora Nicolae
10. Bengei Iosi-f
11. Iovanovici Nicolae
12. Boita Gavrilă
13. Czîrgak Iosif
14. Daraban Ioan
15. Anton Gheorghe
16. Romoroiu Ioan
17. Zarea Ioan
18. Benţ Teodor
19. Pop N. Ioan
20. Bogdan Dumitrache
2•1. Chronek Ioan
22,. Coroi Gavrilă
23. Văd. Szoverfi Terez
24. Dome Teodor
25. Cardoş Gheorghe
43 - Crtsia -

faţa

în m 2

unitar
pe :n2
in lei

3

2

982
931
931
993
953
885
899
906
913
910
888
1014
957
1050
899
1050
1050

1047
1043
1007
1001
1014
1014
1014
1014

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

casă

în Oradea, în via

Preţ

total
al Iotulul
în lei

4

1964
1862
1862
1986
1906
1770
1798
1812
1826
1820
1776
2028

1914
2·100
179EI
2100
2100
2094
2086

2104
2022
2028
2028
2028
2028

oraşului

Taxa
pt. măsurat
parcelat
în lei

Total
general
in lei

Domiciliul
proprietarului

5

6

7

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

1980

https://biblioteca-digitala.ro

2084
1982
1982
2106
2026
1890
1918
193'2
1946
1940
1896
2148
2034
2220
1918
2220
2220
2214
2206
213'4

2142
2148
2148

2148
2148
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Tabel 6 (continuare)
o

26. Ian ulcscu Petre
27. lsăcescu Ştefan
2fl. Babe.ş Victor
29. Gheorghe Atanasiu
30. Husar Bartolomeu
31. Pop Vasile
32. Sidea Vasile
3:l. Marincaş Glworghe
34. Hcvcsi Gustav
35. HordoYanu Dumitru
3G. Fcrcnczy Iosif
37. Mureşan Cl:c ,rghe
38. Toth Samuel
39. Klein Olioş
40. Ştcfăncsc u Gheorghe
41. Zilach Bartolomeu
42. Tavassy Iosif
43. Tarţa Traian
44. Timar Grigore
45. Varga Ludovic
46. Turoczy Ştefan
47. Torok Francisc
48. Mester Daniel
Total

2

3

4

5

6

1007
975
989
1019
958
1022
989
1003
1007
996
1018
1026
982
1000
978
931
924
899
946
867
888
928
867

2

2104
1950
1978
2038
1970
2044
1978
2006
2014
1992
2036
2052
1964
2000
1956
1862
1848
1798
1892
1734
1776
1856
1734

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

2134
2070
2098
2158
2090
2164
2098
2126
2134
2112
2156
2172
2084
2120
2076
1982
1968
1918
2012
1854
1896
1976
1854

93242

5760

99002

2
•)

2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

4 ha
6621 m

7

(Arhivele Statului Oradea, Fond Consilieratul agricol Bihor, Dosar 191, fila 24).

Tabel 7
lmproprietăriţi

cu locuri de case în

Numărul

Nr.
era.

o
1.

Nume

şi

pronume

1
Mărcuş Ştefan

2. Ştefănescu M. Dumitru
3. Fleischer Alex.
4. Dr. Soglom Coloman
5. Chiorean Morariu

lotului
în pianul de
parcelare

2

423/692
424/693
425/694
426/695
427 /696

Seleuş

Preţul

Total
al Iotulul
in lei

Suprafaţa

în m 1

5

3

1047
989
1212
1065
1000

3
3

3141

2963

3

3631
3183

3

3000

3

https://biblioteca-digitala.ro

Taxa
pt. măsurat
sau
parcelat
ln lei

Total
general
tn lei

6

7

120
120
120
120
120

321,1
3087
3756
3403
3120
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Tabel 7 (continuare)

o

1

6. Galeri u Ioan
7. Barjor Anton
8. Andronache I. Ct.
9. Pal Aladar
10. Stănescu Victor
11. Pop Ioan
12. Văd. Greceanu Nae
13. Cătană Aurel
14. Gocain Simion
15. Ternovan Leonida
16. Dr. Băncilă Ioan
17. Tulbure Gheorghe
18. Andreescu Maria
19. Ardelean Iulian
20. Ştefănescu Toma
21. Rădulescu Teodor
22. Dr. Şuţiu Alex.
23. Mavrodin I. Alex.
2'4. Dr. Gă1'dan Dumitru
25. Gherlea Ioan
W. Vostinar Ioan
27. Dr. Filip Gh. Victor
28. Botoş Laurenţiu
29. Muntean Ştefan
30. Golumboviu Dumitru
31. Brote Gheorghe
32. Mariu Gheorghe
33. Pop Ana
34. Bar Rozalia
35. Bărsan Ioan
36. Constantinescu Ioan
37. Ratz Francisc 3
38. Liciu Gheorghe
39. Dăncilă Const.
40. Sabuj Iosif
41. Popa Dumitru
42. Marinescu Teodor
43. Han Eduard
44. Zărand Iuliu
45. Purje Petru
46. Groholsthi Traian
47. Farcu Gh. Nichita
48. Tatraly Ludovich
49. Coltea Gavril
50. Lagiu Ioan
51. Kecheşan Gheorghe
52. Anghel Nicolae
53. Bularda Dumitru
54. Istvanffi Iosif
55. Popovici Traian
56. Avram Nicolae
57. Bok Alfred

2

428/697
429 1698
430/6999
431173G
432/737
433 /73q
434 1739
435 740
436/741
437 757
438 '753
43,.q '742
440 743
441 7H
442 745
443/746
1
444 746
445 1700
446/701
447,1702
448/704
449/704
4501730
4511729
452,1728
453/731
454/732
455/733
456/725
457/727
458/726
458/724
462/756
463/751
464/752
465,'753
466/754
467/755
468/761
469/762
470/763
471/764
472/772
555/721
556/720
557 /719
558/718
558/717
560/716
561/711
562/710
563/709
1

4

3

1000
1000
1000
94G
946
946
946
946
946
1108
1078
946
946
946
942
942
942
1000
1000
1000
1000
1044
974
1011
949
1099
989
1000
1014
1003
982
993
906
1165
1003
1000
949
982
1032
1011
1014
996
1014
1061
1047
1036
1014
1057
1032
935
910
1000

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

3
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

43*
https://biblioteca-digitala.ro

5

3000
3000

3000
2838
2838
2838
2838
2838
2838
3324
3237
2838
2838
2838
2826
2826
2826
3000
3000
3000
3000
3182
2435
2527,50
2472,50
2747,50
2372,50
2500,00
2535
2507,50
2455
2482,50
2265
2912,50
2057,50
2500
2872,50
2455
2580
'2527,50
2535
2490
,2535
2652,50
2617,50
2590
2535
2642,50
2580
·2337,50
2275
2500

G

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
,120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
li20
120
1.20
120
120
120
120
120
120
120
120

7

3120
3120
3120
2958
2958
2958
2958
2958
2958
3444
3;157
2958
2958
2958
2946
2946
294fi
3120
3120
3120
3120
3252
2555
2647,50
2592,50
2867,50
2492,50
2620
2655
2627,50
2575
2602,50
2385
3032,50
2627,50
2620
2492,50
2375
2700
2647,50
2655
,2610
2655
2772,50
2737,50
2710
2655
2762,50
2700
2457,50
2395
2620

24
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Tabel 7 (continuare)
o

58. Bondor Florian
59. Popa Alexandru
60. Dumitrescu Gh.
Alexandru
61. Dr. Gh. Borbely
Dezideriu
62. Negu!Pscu M. Nic.
63. Lbrincz Mihai
64. Ohişe Teodor
65. Manoilescu Milni
66. Văd. Dr. Dona FI.
67. Donescu Maxim
68. Ieremiuş Ioan
69. Pop Dumitru
70. Pop Ioan
71. Luca Alexandru
72. Orban Rozalia
73. Filip Silviu
74. Szatmari Francisc
75. Rozalia Maior
76. Szantay Zoltan
77. Rosenblut Ludov.
78. Văd. Alba Iuliu
79. Li.nea Francisc
80. Mark Si,gismund
81. Cocan Ioan
82 Boroş Ştefan
83. Văd. Borşa Teodor
84. Rosu Petru
85. Poinar Ioan
86. Pal Albert
87. Ardelean Moise
88. Câmpian Teodor
89. Kbs Eugen
90. Lupuţ Ilie
91. Duş Teodor
92. Lacher Alder
93. Sandor Ioan
94. Popescu Ioan
95. Ursan Ioan
96. Farangan Gavrilă
97. Jacob Emeric
9'8. Pallay Iosif
99. Văd. Tazza Susa1I1a
100. Trifan Gavrilă
101. Ciordaş Ioan
102. Pica Constantin
103. Cioincaş Nicolae
104. Bordea Gh. Dumitru
105. Ui!aky Carol
106. Horvath Iosif
107. Nagihi Alexandru
1
•

2

3

4

5

6

7

564 1712
565/713

1000
1003

2,50
2.50

2500
2507,50

120
120

2620
2627,50

566/708

1003

2,50

2507,50

120

2627.50

567,'707
568/714
554/814
473/765
474/766
495/771
476/770
477 1767
478/768
481/776
482/777
483/778
484/779
485/780
486/781
487 /782
488/783
489/784
490/785
491 /786
492/787
4'93/788
494/789
495/857
496/856
497/853
498/852
499/849
500/845
501/840
501/840
503/839
504/841
505/842
506/843
508/850
507/846
509/851
510/854
511/855
512/791
513/792
514/793
515/794
516/795
517/796
518/802

924
1003
827
996
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
993
978
978
978
982
982
985
1007
946
931
1000
1000
1000
1000
1000
922
983
928
939
1000
1000
1000
1000
1000
931
1068
971
965
1037
899
1008
1007

2,50
2,50
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2310
2507,50
1654
1992
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1986
1956
1956
1956
1964
1964
1970
2014
1892
1862
2000
2000
2000
2000
2000
1844
1966
1856
1878
2000
2000
2000
2000
2000
1862
2136
1942
1930
2074
1798
2016
2014

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
'120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1120
120
120

2430
2627.50
1774
2112
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2106
2076
2076
2076
2084
2084
2000
2134
2012
1982
2120
2120
2120
2120
2120
1964
2086
1976
1998
2120
2120
2120
2120
2120
1982
2256
2062
2050
2194
1918
2136
2134

2

2
2
·2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
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Tabel 7 (continuare)

o

3

2

108. Csipse Gheorghe
109. Bornemisza Adalbert
110. Toth Albert
111. Varga Zoltan
112. Pătraşcu Neagu
113. Szilagy Emeric
114. Saros Iosif
115. Varga Emeric
116. Bobi Matei
117. Kiss Carol
118. Brachman Irina
119. Layos Alexandru
120. Selegean Gheorghe
121. Sava Antoniu
122. Petrica Florian
123. Klein P. Otto
124. Cighici Nicolae
12'5. Kolorţari Ioan
126. Wolf Iuliu
127. Purtea Mihai
128. Dragoş Dumitru
129. Dudan Corneliu
13-0. Aleşuşteanu Victor
131. Popescu Necşeşti
132. Bako Valentin
133. Matei Aurel
134. Horvath Andriei
135. Juhas Elemer
136. Varga Ludovic
137. Reder Arpiner
138. Doboş Iosif
139. Pop Vasile
140. Văd. Cespp Gheorghe
141. Valner Desideriu
142. Seleşiu Gavril

519/801
520/800
521/798
552/799
523/838
524/836
525/837
526/835
527/834
528/83,3
529/831
530/828
531/827
532/824
533/823
53-1/820
535/819
4361818
537/817
538/821
539/822
540/825
541/826
542/829
543/830
544/804
545/805
546/806
547 /807
548/808
549/809
550/812
551/810
552/811
553/813

1000
1029
1018
1021
929
954
863
960

!ODO
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1050
1025
1078
1000
1000
1000
1000
1000
1000
967
971
971
885
1021
1036
917
964
960
1032

5

2
2
2
2
2

2000
2058
203G
2042

2

1908
1726
1920
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2100
2050
2156
2000
2000
2000
2000
2000
2000
19314
1942
1942
1770
2040
2072
1834
1928
1920
2064

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

.,

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1858

6

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

7

2120
2178
2156
2162
1978
202!1
1846
2040
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2220
2170
2276
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2054
2064
2062
1890
2160
2192
1954
2048
2040
2184

(Arhivele Statului Oradea, Fond Consilieratul agricol Bihor, Dosar 191, filele 26--29).

L' APLICATION DE LA REFORME AGRAIRE DE 1921
SUR LE TERRITOIRE D'ORADEA
(ResumeJ

L'auteur presente l'application de la reforme agraire de 1921 sur le territoire
d'Oradea. Ainsi, on indique l'etendue des surfaces expropriees, Ies proprietaires de
ces surfaces avant Ies legislations agraires elaiborees entre 1918-1921, et leur destination apres l'application de la reforme agraire.
https://biblioteca-digitala.ro
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CONSIDERATU PE MARGINEA UNOR CATALOAGE
DE CARTE VECHE ROMANEASCĂ
de

CONSTANTIN MALINAŞ

In ultimii ani au iapărut cercetări tot mai asidue prin ,care se pune
în evidenţă cartea veche românească af1lată în colecţii din Români a, atît
din muzee, biblioteci, .arhive, cit şi din colecţii particulare, sau cartea
diseminată în zone social-istorice constituite ca plai românesc. Este incontesbabil că această relansare se petrece sub influenţa pe care oficiile
Patrimoniului Cultural Naţional o exercită şi care cu preocupările sipeciailiştilor lor se alătură unor stăruinţe mai vechi asupra domeniului, ce,
cu o continuitate, se puteau totuşi, afla în cîteva din marile muzee şi
biblioteci ale ţării'. Scopul fundamental ol c1cestor cercetc1ri este de a
1

1 E Ie n a
I o s i p e s cu, Fondul de cărţi româneşti vechi din Biblioteca Centrală Universitară şi bibliotecile de facultăţi din Bucureşti, în ]1rima sesiune ştiin
ţifică de bibliologie şi documentare, Bucureşti, 1957, p. 134-136; Barbu T he o doresc u, Circulaţia vechii cărţi bisericeşti de Bucureşti 1508-1830, în Glasul bisericii, 20, nr. 9-10, 1961, p. 879-921; Idem, Circulaţia vechii cărţi bisericeşti. Con-

la un catalog cumulativ, în Biserica ortodoxă română, 19, nr. 3-4, mar.apr. 1961, p. 169-194; A. Soc o 1 an, Circulaţia cărţii vechi româneşti în nordvestul României, în Marmaţia, Baia Mare, Muzeul judeţean Maramureş, 1, 1969,
p. 29-32; Cartea veche românească în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare
Bucureşti. Prefaţa de Virgil Cândea, Bucureşti, 1972, 262 p. cu ilustr. Prezintă
353 ex. de carte veche românească; C. Feneşan, Circulaţia cărţilor din secolul
al XVII-Zea în Banat, în Studia Uriversitatis Babeş-Bolyai. Series Historia, 17, 1,
1972, p. 17-31; Nic o I a e Ed roiu, Cultura scrisă românească în Bihor în sec.
XVI, în Centenar muzeal orădean. Oradea. Muzeul Ţării Crişurilor. 1972. p. 231236; Petre Istrate, Cărţi vechi tipărite la Tîrgovişte existente în bibliotecile
braşovene, în Tîrgovişte, cetate a culturii româneşti, Bucureşti, Muzeul judeţean
Dîmboviţa, 1974, p. 201-204; Gheorghe Cron ţ, Cărţile vechi, manuscrisele şi
arhivele aflate în păstrarea cultelor din municipiul Bucureşti, în Tîrgovişte, cetate
a culturii româneşti, Bucureşti, Muzeul judeţean Dîmboviţa, 1974, p. 105-110;
I o a n a C r i s t a c h e P a n a i t,
Tipărituri tîrgovişte din al XV I II ~lea veac în
satele transilvănene, în Tîrgovişte, cetate a culturii româneşti, Bucureşti, 1974,
p. 205-212; FI ori an Dud a ş, Tipărituri româneşti din sec. al XVIII-Zea identificate în părţile Zărandului, in Mitropolia Banatului, 20, nr. 9-10, 1975, p. 72-74;
T i tu s Fur du i, I ac o b M â r za, Tipărituri româneşti vechi imprimate la Băl
grad, conservate în fondul colecţiilor speciale ale Bibliotecii Academiei, Filiala ClujNapoca, în Mitropolia Ardealului, 20, nr. 9-10, 1975; T. Fur du i, Aspecte istoriografice privitoare la tipăriturile româneşti vechi din fondul preţios de la Biblioteca
judeţeană Arad, in Ziridava, Arad, 5, 1975, p. 147-165; EI e na Rodica Co Ita,
Circulaţia tipăriturilor vechi româneşti în secolul al XVIII-Zea în comitatele Arad
şi Zărand, in Ziridava, Arad, 10, 1978, p. 679-690.

tribuţie

1
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Constantin

680

Mălinaş

2

cunm1şte care a fost circulaţia cărţii vechi româneşti de-a lungul secolelor ca mărlurie maleri,ală a unităţii de conştiinţă şi aspiraţii a românilor din toate provinciille, ca factor de pregătire în pl:an lingvistic şi cultural ,a foI'mării sta tul ui naţional uni tar. Pentru constituirea acestui corpus, scopul implicit al studiilor şi •cataloagelor ce se întocmesc este de a
colecta toate datele necesare pentru a doua ediţie a Bibliografiei româneşti vechi şi din acest punct de vedere în cataloage se aduc completări
(addenda sau corigenda) la această monumentală lucrare, încît ea să cuprindă pe cit posibil în 'totalitate aspectul scris al civili:mţiei româneşti,
în întreaga ei tipologie de pînă la 1830, inclusiv elementele de particu~arizare a unor exemplure, deci inclusiv circulaţia fiecărui titlu. Deşi toţi
care lucrează în acest domeniu doresc cu ardoare realizarea cit mai grabnică a celei de a doua ediţii, este cit se poate de limpede că încă se
purcurge faza de colectare a da'tellor, fiind încă în actualitate atît lucră
rile numite curent „contribuţii la ... ", cît mai ales cele ce privesc circulaţia cărţii româneşti printre români, sau chiar printre străini.
După cum se ştie, în special Ion Bianu şi Nerva Hodoş au avut mai
puţin în ,·edere circulaţia, deşi însăşi iniţiativa lor s-a născut din constatarea acestui fenomen, încît, cu toiate modificările de concepţie aduse
de Dan Simonescu, Bibliografia românească veche 2 nu reflectă deoît parţial circulaţia cărţii vechi rnmâneşti, ceea ce transferă automat această
sarcină viitoarei ediţii a doua. Trecînd peste varietatea de noţiuni şi
concepţie prin care se caută a se fixa în B.R.V. fenomenul circulaţiei, de
la simpla listă a exemplarelor şi localităţilor de păstrare şi pînă la „atlasul" sau harta drumurilor fiecărui exemplar 3 , vom spune că se aşteaptă
din partea cataloiagellor de colecţie sau de zonă să facă o transcriere fidelă şi completă a tuturor elementelor manuscrise sau tipografice ale
fiecărui exemplar, făcînd o permanentă comparaţie cu standardele oferite de B.R.V., şi consemnînd atît încadrarrea în ele, cit şi toate elementele diferite în plus sau în minus. Altfel spus, cataloagele au de făcut
o anaHză foarte precisă şi completă atît a elementelor care •aliniiază, cit
şi .a celor ce particuktrizează fiecare exemplar, fiind, apoi, rostul cercetării de sinteză să selecteze argumentelle (lingvistice, didactice, istorice,
financiare, economke, confesionale, etice etc.) pentru lucrări profiliate
tematic, să preia materialul necesar pentru B.R.V.
Această datorie este o evidenţă, şi dacă o amintim aici este pentru
că totuşi consensul nu este în totdeauna şi operativ. Alături de cercetări
serioase, se poate constatia şi tendinţa de a elabora în ipripă cataloage
sau studii improvizate, pe care aproape că nu ai cum să le utilizezi. Ne
2

Vom cita in continuare BRV.
S i m o n e s c u, Principii şi propuneri de reeditare a „Bibliografiei
româneşti vechi", concepute monumental de Ion Bianu; L. Deme n y, Mijloace şi
metode moderne de depistare şi identificare a tipăriturilor în vederea completării
„Bibliografiei româneşti vechi"; N ed e 1 c u Op r e a, Propuneri pentru editarea
unui „Atles al circulaţiei cărţii româneşti vechi", toate trei în Tirgovişte, cetate a
culturii româneşti, Bucureşti, 1974, p. 39-46, 47-52, 53-60
3
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referim, de exemplu, la feilul în oare A. Socolan prezintă circulaţia căr
ţii vechi române~ti în Marnmureş 4 : pe cîteva pagini sînt aglomerate fără
nici o ordine cîteva sute de trimiteri la titlu, ani, localităţi, centre tipografice, tipuri de carte, încît din acest amestec se diliată pupila fără
nici un alt folos de specialitate.
Mai recent Biblioteca judeţeană din Drobeta-Turnu Severin a difuzat un catalog tipărit (în 8°, 123 p.) în care, după ce anunţă în prefaţă
că dispune în co.lecţie de publioa,~ii „putînd să ilustreze întreaga istorie
a tiparului şi în general a culturii •româneşti şi universale", ne dă de
fapt nu un catalog ci o serie de simple liste de titluri uzuale, ceea ce,
în cel mai indulgent caz, pot fi nişte bibliografii de recomandare. Autorii, Rodica Cupeşi şi Vasile Pîrvănescu au procedat astfel deoarece, măr
turisesc, acest cata!log „nu trebuie să devină în nici un caz o nouă ediţie
a istoriei cărţii, sau a monumentalei lucrări a lui I. Bianu, N. Hodoş şi
Dan Simonescu" 5 • Mărturisim şi noi că era imposibil să-i bănuim de o
astfel de intenţie, dacă nu ne-ar fi spus-o, nici nu ne--am fi gîndit în
această direcţie, nu era de ce, dar ce păcat că nu ne-au dat motive să-i
bănuim de o asemenea realizare pe baza propriului fond de publkaţii.
Totuşi, văzînd succint ce manuscrise şi cărţi vechi au în colecţie, ne
întrebăm firesc, chi ar n-au aceste exemplare nimic prin oare să se individualizeze, nu au însemnări din secolele prin care au trecut, nu diferă
de exemplaru~ standard măcar prin tăierea dimensiunilor la o legare
tardivă. 1n orice caz autorii îşi pot propune o ediţie a doua a adevăra
tului oatalog analitic ,al colecţiei.
Desigur, se poate pune întrebarea care este modelul sau modelele
de catalog analitic de colecţie sau de zonă, cum este cel mai adecvat
să fie redactat un -astfell de instrument. Răspunsul ni-l dă însăşi B.R.V„
lucrare unică şi acum în lume prin monumentalitatea ei. Credem că nu
avem voie să lucrăm sub nivelul ei, ci dimpotrivă, adăugindu-i elementele ce-i lipsesc, să ne încadrăm în modelul ei de organizare cronologică a materialului, şi de ellevare a elementelor ce se culeg de pe o carte,
pentru a defini cit mai aproape sincronia şi diacronia ei tipografică,
1

domenială şi sociologică.

Prin această prismă, credem obligatorie, ne vom opri în continuare
la trei cataloage de apariţie recentă. 1n 1977 Gabriela Nica ,şi Tudor Nedelcea publică catalogul de manuscrise şi cărţi vechi româneşti şi străine
din fondul Bibliotecii judeţene din CraiovaG. A aduna sub ..l·ceenşi copertă un asemenea sumar -în isine nu e problematic, totul e in funcţie
de metoda de descriere ,îmbrăţişată.
A. S o c o 1 a n, op. cit.
s Rodi ca C u pe şi, V as i 1 e P î r v ă n e s c u, Catalogul bibliotecii, Drobeta Turnu-Severin, Biblioteca judeţeană, 1974, p. 5
6 G a brie 1 a
Nic a, Tudor Ne de 1 ce a, Manuscrise şi cărţi vechi. Catalog, Craiova, Biblioteca judeţeană Dolj, 1977, 119 p
4
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In prima parte sînt prezentate
5 manuscrise, din care unul proUOL I
vine din Bihor, un Molitvenic copiat la 1698 în Răbăgani de cunoscutul copist Vasile Sturze Moldoveanul. In partea a doua sînt descrise 51 de exemplare de carte
veche românească dintre anii 1643
-1830, probîndu-se că şi aici a circulat Cazania lui Varlaam, lndreptarea legii, Biblia de la 1688, multe
cărţi din Transilvania, Lexiconul
din 1825 şi altele. In general se
face corect referinţa la B.R.V. şi
l, \ j':Htt'.l,i\ l'.ll \
La alte surse bibliografice, dar în
r,·1,,1n Nf:lH'f ( lL \
citeva cazuri nu se face deloc,
nici nu se clarifică de autor dacă
p.1;:1 IT\ r,;.
e vorba sau nu de o contribuţie.
I !'IMt I ,,_ f\ f>II l)<)( f,:S'r •
De exemplu, la p. 33, nr. 45 e daI.JAN SIMONescu
tă fără referinţe Loghica apărută
în 1826 la Bucureşti, care e, totuşi, cuprinsă în B.R.V. III, p. 503
-507, nr. 1280, deci nu e o contribuţie. La p. 17, nr. 8, se dă,
Fig. 1. Catalogul editat de Biblioteca
tot fără referinţă, un Liturghier
judeţeană Dolj, Craiova, 1977.
de la Liow din 1666, care, într-adevăr, nu e nici în B.R.V., nici la Daniela Poenaru, dar pentru a-l socoti
contribuţie se cere o condluzie :bazată pe intreaga bibliografie a problemei pînă l:a zi, ceea ce autorii nu fac. O discutare mai amănunţită presupune Ceaslovul de Blaj, de La 1751, descris la p. 21, nr. 15, al cărui
titlu, cum e da't, diferă în mod comic de cel prezentat de B.R.V. Iată-l
corect: Ceasoslov / acum / Intracetaş / Kip întîi I Tipărit / supt stăpîni
rea / prea înălţatei Kesaro - / Krăiesei / MARII TERESII / Cu blagoslovenia Preac: P. Petru Aaron G: Vicaresului în sfînta Mănăstire De la
Blaju / La anul de la Hs. 1751 [Sa]u Ti,pri de cucernicul pop [V] la[icul]
şi de Vasilie K ... /
Şi iată-l rîn varianta personală a· autorillor acestui catalog: Ceaslov
acum într-acest chip întîi tipăirită supt stăpînirea prea înaltei Chesaro-Craiesei Marii Feresii cu blagosloveni,a preaci[nstitului] Pentru Laron
Gh. Bicaresiului, în sfinta mănăstke de la Blajiu, la anul de la Xs. 1751;
s-au tipărit de cucearnicul popă[V] [a[iikul] şi de Vasilie K ...
Sînt evidente confuziile de lectură. Ne întrebăm, fosă, de unde au
luat cei doi autori acest text, din moment ce la exemplarul lor, ei înşişi anunţă că nu se ,păstrează tfoaia de titlu. Mai mult, se emite părerea
că acest exemplar „este un alt tiraj al cărţii descrise 'in B.R.V., probabill
n I ll l

I

f)

I t , c·

\

Jt

u I', î

I .\ ~ .\
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tras în 1752, necunoscut în B.R.V.", fără a se argumenta prin comparaţie diferenţa intre ediţii.
Aceeaşi indecizie o găsim în concluzia de la p. 25, nr. 23, despre
o „Carte de rugăciuni, probabil sec. XVIII", deci neidentifkată, dar despre ,care se spune textual „Se pare că e necunoscută B.R.V. şi Danielei Poenaru". Normal, din moment ce nu e identificată, e necunoscută
în primul rînd celor doi autori ai catalogului. E de prisos a mai comenta că nu se poate anunţa adăugirea [a B.R.V. a unei cărţi ce încă
nu e identificată. în 'Încheierea consideraţiilor pe margine.a acestui catalog atit de ineg,al, ne exprimăm surprinderea să aflăm de la p. 28 de
un volum VII {şa:pte) al B.R.V., ceea c,e e literatură de anticipaţie, sau,
în cel mai fericit caz, o greşeală de tipar ce se cerea cu atenţie evitată.
CH priveşte importanta chestiune a însemnărilor marginale, ele nu sînt
decit anunţate că există, fără să· fie lecturate şi transcrise.
La cu totull alt nivel calitativ se situează catalogul cărţii rvechi româneşti din sec. XVI-XVII ,găsite că au circulat în Bihor 7 • Harnicul
cercetător Florian Dudaş de la Oficiul judeţean Bihor al Patrimoniului
Cultural Naţional, dă, de fapt, primul catalog de zonă din cercetările de
acest fel de :la noi din ţară şi are meritul de a-l fi făcut cu competenţă
ştiinţifică ridica:tă.

Plecînd de la cunoaşterea bibliografiei destul de bogate a subiectului pentru Ţiara Crişurilor şi printr-o muncă asiduă de mai mulţi ani
în teren, Florian Dudaş ·semnalează 156 de exemplare de carte veche
românească, marea majoritate inedite, ce au circulat 'În Bihor, provenind
din 10 centre tipografice ~rflate în toate provinciile focuite de români,
sau mai departe, cum e Psaltirea Diaconului Coresi, atît de importantă
pentru dezvoltarea unitară a limbii române; se remarcă de asemenea
prezenţa unor cărţi fundamentale, cum sînt Pravila de la Govora (1642),
Cazania lui Varlaam, în 20 de exemp1'are, cîteva în copii manuscrise;
Noul Testament de la Bălgrad (1648), în 25 de exemplare; lndreptarea
legii (1652), Biblia lui Şerban Cantacuzino, o serie de tipărituri iviriene,
Chiriacodromionul de la J.699, în nu mai puţin de 59 de exempl1are, ceea
ce dă acestei cărţi, in oare se întrupează alte deciJSive anterioare, un
rol de lumină prin satele Bihorului, suport prestigios de limbă şi conştiinţă românească.

Observînd acest catailog redactat cu meticulozitate, avem tot mai
mult convingerea că el a fost pos~bil prin fidelitatea autorului faţă de
B.R.V., prin cercetările de ani de zile în teren şi, într-un plan bibliografic imediat, ca metodă, prin luarea în consideraţie a catalogului, într-adevăr model, all colecţiei de caT'te veche românească de la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti.
Mai mult decît în acesta, Florian Dudaş intrroduce şi o rubrică de
circulaţie a cărţii şi la fiecare exemplar ii reconstituie drumurile, 1atît
7

Flori an Dud a

talog, Oradea, Muzieul

ş,

Carte veche

Ţării Crişurilor,

românească

1977, 204 p.

+

în Bihor, sec. XVI-XVII. Ca18 f. ilustr.
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Fig. 2. Foaia de titlu din lndreptarea legii, Tirgovişte, 1952; exemplarul de la
Biblioteca judeţeană Oradea, nr. inv. 324018.
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pe baza datelor intrinsece, cit şi din date aduse dinafara cărţii. Ială o
contribuţie a cercetătorului orădean la tipologia ,acestui gen de lucrări,
de oare credem că va trebui să se ţină seama, dobîndindu-se astfel dreapta
imagine asupra drumurilor şi rolului ce cartea respectivă le-a avut. În
fine, condiţia gmfică, ilustraţiile, tehnoredactarea, care e o chestiune
definitorie, au fost gîndite şi realizate cu sprijinul Muzeului Ţării Crişurilor, la nivelul şi importanţJa pe care maleria'lul din această lucrare
le are.
Sîntem justifi.0aţi să aşteptăm de la Florian Dudaş şi oatalogul circulaţiei cărţii vechi româneşti din sec. XVIII în Bihor, după cum socotim că, de fapt, şi din secolele precedente vor mai apare cărţi prin cercetări vii to are.
Deşi în mult mai mkă mă1 sură <lecit .allte cabaloage, nki cel întocmit de Fl. Dudaş nu e ferit cu totul de unele inadvertenţe. In general
acestea privesc două domenii. în primul rînd modul de alcătuire a referinţelor bibliografice: acestea prezintă uneori o redactare incompletă.
De exemplu, la p. 105 se citează doar atît: ,,Familia (Oradea), 1926,
p. 9", cînd de .fapt în acel izvor aflăm pe M. Pripor cu „Oameni şi vremuri trecute la românii din Bihor", articol ce semnalează mai multe manuscrise şi cărţi vechi în Bihor, din care Fl. Dudaş preia una în cabalog.
Tot aşa nu se dtează titlul unor articole de Titus L. Roşu, Popa
Petre, Gh. Cilllhandu, At. Popa, dar nu şi în cazul celor semnate de
G. Ştrempel, Viorel Faur, Fl. Dudaş, care se citează complet.
ln al doilea rînd, transpunind in extenso toate însemnările, nu le-a
acordat o atenţie egală, ceea ce îl duce să ne propună uneori lecturi pe
care nu le putem socoti dedt ipotetice. Asemenea transpuneri infidele
de însemnări alffi putut constata după Evanghelia învăţătoare, exemplarul aflat la Institutul de InvăţămÎint Superior din Oradea, dar mai ales
după lndreptarea legii, exemplarul de la B~blioteca judeţeană din O:riadea. Despre acesta din urmă Fl. Dudaş ,afinmă că nu ar avea foaie de
titlu şi-i dă un număr de inventar greşit. Noi reproducem alăturat foaia
de titlu cu numărul cel bun de inventar.
Multe însemnări, atît de pe aceste două cărţi, cît şi de pe altele
sînt trunchiate intr-un fel pe care un speciialist nu-l poate accepta, ori
acest procedeu nu se justifică în nici un rfel, însemnările se redau fără
modificări, rfără prescurtări, ele exprimă în întregul lor actul de conştiinţă ·ce le-a ,generat, ,şi cu 1oare se identifică prin toate datele ce le
cuprind, sau cum zice M. Pripor în arti00lul din 1926 al cărui titlu
a fost omis de Fl. Dudaiş: ,,aceste notiţe istorice corespund întru totul
cu realitatea istorică".
Cel mai recent catalog despre care avem cunoştinţă se referă la circulaţia cărţi vechi româneşti în Dobrogea pînă la 1877, deci, spre deosebire de precedentele, intră şi în perioada Bibliografiei româneşti mohttps://biblioteca-digitala.ro
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pînă La războiul de independenţă8. Autorii, Constantin Cioroiu şi Aurel Mocanu au întocmit.

derne

CONSTANTIN CIOROlU

ca şi Florian Dudaş, tot un catalog de circulaţie a cărţii întir-o zonă locuită în majoritate de români, care, deasemenea, cîteva sute de ani au suportat vicisiitudinile
unei administraţii străine.
După cum se ştie, Dobrogea
după moartea lui Mircea cel Bă
trîn care se intitula „Singur stă
pîni tor ... pînă la Marea cea Mare" (1386-1418), a fost anexată
de turci şi tratată ca parte a Imperiului otoman. Românii dobrogeni, majoritari între neamurile de
aici, au suferit patru secole preÎUUtîf Df 1811
siunea administraţiei turceşti, devastările numeroaselor războaie
, ruso-turce, jaful cetelor înarmate
fără lege, dar n-au încetat niciodată legăturile cu fraţii din stînFig. 3. Catalogul editat de Biblioteca
judeţeană din Constanţa, 1978.
ga Dunării şi, cum ar.artă lucrarea de faţă, chiar din zone mai
îndepărtate ale provinciilor surori. Documente adunate din timp confirmă
asemenea legături fie de rudenie, fie profesionale, comerciale sau legate
de păstrarea cultului ortodox. Prin această lucrare în special legăturile
în plan cultural capătă o argumentaţie decisivă.
Cercetarea în teren a răsplătit pe cei doi autori, care ne prezintă
125 de titluri de carte veche românească dintre anii 1643-1830, care
a circul,at în 23 de localităţi dobrogene şi a provenit din 14 centre tipografice, între care din Bucureşti, Rîmnic, Tîrgovişte, Iaşi, Buda, Viena,
Chişinău, Alba-Iulia sau Sibiu. Numeroase ceasloave sau psalltiri au servit de manuale în şcolile româneşti de prin sate, alături de fodreptare
de limbă şi de vi1aţă irornâneaiscă citite şi ,păstrate la mare preţ de adulţi:
,,Noul Testament de la Bălgrad" ,(l648J, ,,lndreptarea legii" (1652), ,,Cartea Românească de învăţătură a lui Varlaam" 1(1643), ,gramaticele româneşti ale lui Văcărescu (1787), sau Radu Tempea (1797) etc.
Se probează că, fundamental, Dobrogea se înscrie identic cu celelalte provincii româneşti în dinamica bibliografiei vechi ca factor de
unitate. Mijloacele de pătrundere a că-rţii au rezidat în danii numeroase
ale domnitorilor români, ale unor înalţi ierarhi, apoi comerţul cu cartea,

li DDBRDIEA

1

8
Co n st an t i n C i o roi u, A u re 1 M o c a n u, Cartea românească fn
Dobrogea înainte de 1877, Constanţa, Biblioteca judeţeană, 1978, 124 p. + ll f. ilustr.
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mişcarea dascălilor, preoţilor şi diecilor 5e treceau în Dobrogea, aduceau
cărţi, serveau în şcoli. Dar cel mai spectaculos şi mai stabil element al
acestei mişcări l-a dat transhumanţa. Timp de cîteva secole „mocanii"
ştiutori de carte din Transilvania au consolidat elementul românesc
din Dobrogea. După cum afirmă prof. univ. dr. doc. Dan Simonescu în
prefaţă, păstorii transilvăneni „au implantat în populaţia dobrogeană
băştinaşă sentimentul responsabilităţii", unii s--au căsătorit aici şi au
gospodării, ,,avînd un rol capital în procesul de întărire a conştiinţei unităţii naţionale". Umblînd cu teancurile de lină prin vămi,
băgau în ele Alexandria, povestea lui Arghir în versuri de Barac, sau
cărţile lui Petru Maior. Influenţa lor era atît de întinsă şi puterea economică atît de mare, incit Ion Ionescu de la Brad îi scria lui Ion Ghica
la 1848 să folosească 6 OOO de mocani „prin care cuceri-vom Daco-Ro-

întemeiat

mânia".
Răspunzînd cerinţei exprimate de N. Iorga încă în 1928, de a se
cerceta satele Dobrogei în căutarea de cărţi vechi, lucrarea de faţă, extrem de utilă, nu cuprinde decît in mică parte fenomenul vizat. Inşişi
qutorii arată că au cercetat un număr mic de localităţi. Se cere însă
să fie făcută cercetarea în toate localităţile, precum şi în toate surselle
bibliografice, sau chiar în depozite dinafaria Dobrogei, unde se găsesc
cărţi ce au poposit odată aici, cuprinzînd însemnări. Grăitor e un caz
citat chiar în lucrare: ,,Floarea darurilor", Rîmnic, 1700, ajunge în 1706
în zonă cu un negustor. e <llll',ă şi citită la Constantinopol în „saraiul
muntenesc", ,revine în Dobrogea, intră în posesia unui dascăl „ot selo
Huşi", aflîndu~se acum în Bucureşti la Bi1bilioteca Academiei.
Criteriul istoric a sugerat anul 1877 pînă la care autorii vin cu lucrarea. Nu iam înţeles 'Însă, de ce din perioada 1830-1877 nu se bibliografiază şi cartea laică, deşi în studiul introductiv se dau cîteva exemple
care conferă alt aspect statiJstic problemei, în speciiall în ajunul răzlboiului
de independenţă.
Regretabil este şi faptul că un asemenea material bibliografic, atit
de important, e atît de greoi organizat de autori, fără să ţină cont nici
de modelul oferit de B.R.V., nici de alte modele anterioare. In primul
rînd fenomenul e prirvit separat pe cele două judeţe, Tuilcea şi Constanţa,
ceea ce surprinde şi segmentează o unitate istoriceşte determinată, apoi
catalogarea e pe localităţi, cu repetarea titlului de oarte în cite locuri
şi exemplare există, ceea ce e o :premieră, dar numai atJît. Credem că
această optică putea mai :bine să rezulte dintr-un indice şi să se păs
treze criteriul cronologic cu oore ne-am famili.arizat din reuşite1le de
pînă acum.
In orice caz, catalogul editat de Biblioteca judeţeană din Constanţa
e făcut parcă împotriva criteriilor şi atrage atenţia asupr,a insuficientei
clarificări, cel puţin pentru cazuri particulare, a tipologiei ,genului. Lipsa
de supleţe a !lui decurge şi din aJbsenţa acelor indici, ce, diindu-i mai
multe porţi de intrare, 1...ar putea face mai manevrier.
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Pentru că, oricum, cercetarea de teren se cere continuată deoarece
a cuprins numai un număr mic de localităţi din Dobrogea ar fi, poate
nimerit să se reia întregul material într-o nouă organizare bibliograficei.
Nu pledăm pentru o uniformizare şi standardizare extremă a acestui gen
de lucrări, dar ni se pare că varietatea .genului se poate dezvolta numai
întcr:-o structură adecvată scopului fundamental pentru care aceste cataloage sînt destinate. In acest sens, nu se poate să nu se ţină cont de
cataloagele Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti şi cel de la
Muzeul Ţărji Crişurilor din Oradea,· amîndouă oferind modele certe.
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ARHEOLOGIE ŞI MUZEOGRAFIE
1. A XIII-a Sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele
rilor arheologice din 1978

cercetă

de
S.

DUMITRAŞCU

în zilele de 9-11 martie 1979 a avut iJoc la Oradea a XIII-a Sesiune anuală de rapoarte, privind rezultatele cercetărilor arheologice din
1978 1 • Sesiunea s-a desfăşurat sub egida Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste şi a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii
Socialiste România şi a fost organizată de Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Bihor şi Muzeul Ţării Crişurilor'.!.
Şedinţa de deschidere a Sesiunii anuale de rapoarte ,arheologice a
avut loc vineri, 9 martie 1979, în Sala festivă a Muzeului Ţării Crişu
rilor, cu care ocazie au luat cuvîntul tovarăşii Gh. Blaj, prim-secretar a/1
Comitetului Judeţean Bihor al Partidului Comunist Român, Preşedin
tele Consiliului Popular Judeţean Bihor şi prof. univ. dr. doc. D. M. Pippidi, preşedintele Comisiei Arheologice a Academiei de Ştiinţe Sociale
~i Politice a R. S. România, directorul Institutului de Arher ,logie al
Universităţii din Bucureşti, care a prezentat raportul: Probleme priori-

tare ale

cercetării

arheologice

româneşti,

în anul 1978.

După şedinţa de deschidere a avut loc vernisajul expoziţiei „Getodacii din bazinul Siretului", la care a luat cuvîntul prof. dr. doc. Radu

Vulpe, decanul de

vîrstă şi

de prestigiu

ştiinţific

a

cercetărilor

arheolo-

1 Sesiunea a avuL loc la Oradea în urma propunerii făcute Comisiei Arheologice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice de Sever Dumitraşcu, membru al
acestei comisii, cu oca,zia şedinţei sale de la Bucureşti din 11 martie 1978. Propunerea, care relua o practică a prof. S. Mehedinţi din perioada interbelică, prin
care Congresele anuale ale geografilor din ţara noastră se ţineau în fiecare an în
alt oraş al României, a fost acceptată de Comisia Arheologică a Academiei de
Ştiinţe Sociale şi Politice. Astfel, organizarea sesiunii a fost încredinţată Muzeului
Ţării Crişurilor în urma aprobării primite din partea· conducerii organelor judeţene
de partid şi de stat. Sesiunea s-a desfăşurat sub egida Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste
România şi a Institutului de Arheologie al Universităţii Bucureşti.
2 La organizarea sesiunii au luat parte S. Dumitraşcu, N. Chidioşan, D. Ignat,
Al. Săşianu, Aurel Chiriac, Gh. Gorun şi B. Ştefănescu. Se cuvine şi cu acest prilej,
să mulţumim tov. T. Popovici, I. Gyulai şi E. Ardelean pentru sprijinul neprecupeţit acordat rezolvării sarcinilor de ordin administrativ ridicate de organizarea
întregii sesiuni.
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gice din staţiunile dacice din valea Siretului. Prezentarea expoziţiei a
fost făcută de dr. M. Brudiu, muzeograf la Muzeul Judeţean din Galaţi.
Lucrările sesiunii s-au desfăşurat apoi în zilele de 9 şi 10 martie,
în cinci secţiuni: 1. Arheologia comunei primitive. Evoluţia culturii tr lcice timpurii; 2. Civilizaţia traco-geto-dacică; 3. Arheologia greco-romană.
Procesul romanizării; 4. Formarea poporului român şi a statelor româneşti; 5. Civilizaţia medievală românească, fiind prezentate şi discutate
cu acribie şi interes ştiinţific rapoartele înscrise în programul sesiunii.
In după amia:z:a zilei de 10 martie a avut loc şedinţa Comisiei Arheologice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a R. S. România, care
a definitivat planul de săpături arheologice pe anul 1979 şi a hotărît ca
a XIV -a Sesiune anuală de rapoarte să aibă loc în martie 1980 la Constanţa, cu continuarea unui colocviu pe specialităţi la Tulcea.
Dwninică, 11 martie 1979, a avut loc şedinţa de închidere a sesiunii,
concluziile fiind prezentate de prof. dr. Hadrian Daicoviciu, directorul
Muzeului de istorie ,a Transillvaniei.
După închiderea lucrărilor sesiunii, participanţii au luat parte la
o excursi·e ştiinţifică la obiective arheologice din valea Barcăului, cu
care ocazie a fost vizitată Cetatea de pămînt de la Biharea şi biserica
de piatră conservată in situ de 1la Voievozi. La Biharea rezultatele cercetărilor arheologice efectuate pînă in prezent au fost prezentate de dr.
Sever Dumitraşcu, conducătorul şantierului arheologic, iar la Voievozi
de dr. Radu Popa, conducătorul acestui şantier arheologic.
Prin amploarea sa (în program au fost înscrise 17 3 de rapoarte),
prin numărul participanţilor de la Institutul de arheologie din Bucureşti, de la Institutele de istorie şi arheologie din Cluj şi Iaşi, de la facultăţile de istorie şi de la toate muzeele din ţară, sesiunea se înscrie în
istoria arheofogiei contemporane româneşti ca o manifestare de prestigiu. Prin această sesiune, timp de trei zile, Oradea a devenit, într-un
fel, capitala arheologiei din ţara noastră. Oradea a mai găzduit 'in deceniul ce s-a scurs încă două întruniri arheologice de prestigiu, simpozionul „Dacii, istoria şi civilizaţia Zor" 3 , ţinut intre 2--4 octombrie 1971
şi simpozionul „Noi descoperiri privind prefeudalismul şi feudalismul
timpuriu"4, oore şi-a desfăşurat lucrările intre 4-6 noiembrie 1'973,
ambele cu participarea arheologilor din întreaga ţară interesaţi în dezbaterea celor două teme ale simpozioanelor. Sesiunea din martie 1979
de la Oradea a încununat strădaniille orădene de participare la viaţa
ştiinţifică, în speţă, arheologică, din ţara noastră. Comunicările celor
două simpozioane au fost publicate în Crisia, iar rapoartele de săpături
prezentate în '1979 vor vedea lumina tiparului într-un volum separat, ce
se va publica 1a Oradea sub egida Consiliului Culturii şi :0ducaţiei Socialiste şi a Academiei de .Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România.
a V, Crisia, li, Oradea, 1972, passim.
4

V. Crisia, IV, Oradea, 1974, p. 7-118.
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Inainte de a încheia aceste rînduri, aducem mulţumiri tuturor ce~or
care au sprijinit organizarea acestei prestigioase sesiuni ştiinţifice de
arheologie în oraşul de pe Crişu[ Repede. Nu putem să nu amintim şi
cu această ocazie sprijinul dat organizării şi desfăşurării sesiunii de prO'f.
I. Chira, preşedintele Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă al
judeţului Bihor de Dr. Diaconu de la Institutul de Arheologie din Bucureşti şi Cornelia Stoica de la D.P.C.N. Bucureşti.
2. Exl)oziţia „Civilizaţia geto-dadlor din bazinul Siretului".
1n ziua de 9 martie 1979, cu ocazia celei de a XIII-a Sesiuni anuale
de rapoarte, s-a deschis expoziţia „Civilizaţia geto-dacilor din bazinul
Siretului". Ea a fost organizată la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea 5
de opt muzee din bazinul Siretului, instituţii ce deţin un patrimoniu
cU1ltural inestimalbil, care ilu.strează istoria geto-dacilor din Moldova şi
nordul Cîmpiei Române: Muzeul judeţean de istorie şi artă Bacău, Muzeul orăşenesc Roman, Muzeul judeţean de istorie Galaţi, Complexul muzeal Piatra Neamţ, Muzeul Brăilei, Muzeul judeţean de istorie şi etnografie Focşani, Muzeul, judeţean Buzău şi Muzeul de istorie Te'Cnci.
Bazinllll Siretului, de unde provin piesele arheologice ce alcătuiesc
expoziţia, deţine în arheologia geto-dacilor o premieră ce se cuvine a
fi amintită şi in aceste rînduri: într-una din staţiunile sale, la Poiana,
şi~ început, 'i•ncă 'Înainte de primul război mondial, săpăturile şi cercetările sale V. Pârvan (în 1913). Aceste investigaţii au fost continuate din
însărcinarea magistrului, la început de Gh. Ştefan '(1926) şi apoi, din
1927, în mai multe campanii, de prof. R. Vullpe şi E. Dunăreanu-Vulpe.
Cercetările de la Poiana {identificată de prof. R. Vulpe cu antica Piroboridava) au condus cu timpul, şi mai ales 'în ultimele patru decenii,
la cercetările altor numeroase staţiuni din valea Siretului, dintre care
noi amintim pe cele de la Răcătău (identificată cu Tamasidava) şi Bradu
(unde a fost localizată Zargidava), unde S-<au efectuat întinse cercetări
de V. Căpitanu şi respectiv V. Ursachi, obţinîindu-se strălucite rezultate
a11upra istoriei şi civilizaţiei daco-getice clasice. Acestora li se ,adaugă
cele de la Piatra Neamţ-Bîtca Doamnei, de la Barboşi-Galaţi, unde cercetările au fost făcute de un colectiv condus de N. Gostar şi recentelle
săpături de la Cîrlomăneşti, j. Buzău, staţiune dacică cercetată sub conducerea arheologului bucureştean M. Babeş.
Din punct de vedere cronologic exponatele se înşiruie pe o perioadă
de timp îndelungată, cuprinsă între sec. VI î.e.n.-sec. IV ,e.n. Din mulţimea lor variată 6 amintim produsele ,atelierelor dacice de metalurgie:
unelte, arme, ustensile; ale atelierelor vestiţilor olari daci: ceşti şi vase
borcane modelate cu m'îna; fructiere, străchini, oale, strecurătoare luInvitaţia organizării expoziţiei la Oradea a fost făcută de S. Dumitraşcu
colegilor V. Căpitanu, M. Brudiu, V. Ursachi în mai 1978 la Cluj, cu ocazia sesiunii
ştiinţifice a Mureului de Istorie a Transilvaniei.
5

Cf. Catalogul Expoziţiei „Civilizaţia geto-dacilor din bazinul Siretului" Galaţi, 1977, passim.
'
6
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erate din pastă fină cu roata şi produsele fine de l,a bijuterii şi monede
pînă la ustensile cu destinaţie medicală. Plastica în lut, in oadrul căreia
se remarcă piesele de la Cîrlomăneşti - animale şi păsări de valoare
artistică, nu numai documentiar-istorică, aruncă o lumină nebănuită asupra vieţii spirituale a geto--<l:aciilor din bazinul Siretului. Sînt remarcate
cu uşurinţă produsele greceşti şi romane, civilizaţii cu care şi geto-dacii
din Moldova au venit în contact, ca peste tot în Dacia, oapul de pod roman de la Barboşi jucînd, în acest sens, un rol de mare însemnătate
pentru continuarea şi fortificarea acestor legături în epoca stăpinirii
romane şi romano-bizantine în Dacia, în romanizarea dacilor liberi din
Moldova.
Continuitatea fondului demografic autohton este ilustrată concret
în expoziţie prin prezenţa neîntreruptă a tehnologiei şi tradiţiilor culturale autohtone geto-dace în această îndelungată perioadă de peste un
mileniu (sec. VI î.e.n.-IV e.n.) la care se :referă expoziţia.
După două luni '(martie-aprilie), timp în care s-a bucurat de un
interes real din partea vizitatorilor, datorită marii sale valori documentare, expoziţia a fost găzduită în continuare de muzeele din Satu Mare
şi Baia Mare.
Fiind prima expoziţie arheologică, a colegilor din muzeelle menţio
nate, în Crişana, la Oradea, expoziţia „Civilizaţia geto-dacilor din bazinul Siretului" a contribuit din plin La cunoaşterea vestigiilor geto-dacice
din Moldova, cît şi la cunoaşterea cercetărilor deosebite efectuate de colegii noştri din răsăritul Carpaţilor, realizări ce se înscriu cu vigoare în
istoria arheologiei româneşti, în cultura anilor noştri.
Expoziţia a fost organizată la Oriadea de colegii V. Căpitanu (Bacău), dr. M. Brudiu (Galaţi), V. Ursachi (Roman), Georgeta Cavadia şi
V. Bobi {Focşani), V. Sîrbu (Brăila) şi M. Constantinescu i(Buzău), că
rora le aducem alesele noastre mulţumiri.
Invitat la vernisajul expoziţiei :şi la sesiunea de [a Oradea, prof. dr.
doc. Radu Vulpe, cu nobila sa dragoste pentru tot ce este adevăr istoric şi onestitate ştiinţifică, a deschis e:x,poziţia cu un cuvînt ce-l publicăm, cu permisiunea domniei sale, în acest volwn, iar dr. M. Brudiu a
prezentat publicului exponatele expoziţiei ce se -înscrie ca o realizare
de seamă a muzeografiei contemporane româneşti. Le adresăm, de asemenea, mulţumirile noastre.
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ŞTEFAN

PASCU,

Voievodatul Transilvaniei, II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979, 494 p.
După

ce în 1971 a

apărut,

vodatului Transilvaniei, acad.

în aceeaşi editură, volumul înlîi al VoieŞtefan P1ascu, reputat specialist în istoria

Transilvaniei, îşi continuă expunerea privitoare la cele mai însemnate
aspecte ale civilizaţiei Transilvaniei din perioada premergătoare transformării ei în principat, respectiv perioada feudalismu!lui dezvoltat.
Mărturisim că am avut prilejul să luăm cunoştinţă de părţi însemnate din acest volum - în forma sa de atunci - cu ocazi,a cursului special de istorie medie a României ţinut de acad. Ştefan Pascu în anul
universitar 1972-1973. Dar editarea volumului al doilea se impunea
cu o stringentă necesitate ca parte întregitoare a unei sinteze a civilizaţiei transilvănene din evull de mijloc care să depăşească faza pragmatică a ştiinţei istorice, fază care s-a prelungit în timp şi aşa prea mult.
Dacă volumul întîi al lucrării se ocupa de formarea şi orgianizarea
voievodatul transilvănean pînă la mijlocul secolului al XIV-lea, volumul al doilea se ocupă de habitatul transilvan şi. de populaţia Transilvaniei, încheind astfe!l tabloul civilizaţiei transilvănene în evul mediu.
în prima parte a volumului, acad. Şt. Pascu dezbate problema ha-bitatului transilvan, noţiune relansată în istoriografia noastră de domnia
sa, căreia îi stabileşte un nou conţinut: raportul dintre om şi condiţiile
geogmfice, acţiunile reciproce dintre mediu şi om, factorul esenţial al
relaţiei fiind viaţa omului, a colectivităţii umane.
In acest context, autorul analizează în primul rînd raportul dintre
stadiul evoluţiei societăţii feudale şi dispersarea aşezărilor umane în
spaţiu şi timp. Concluzia acestei analize o constituie faptul că iatestările
documentare ale aşezărilor umane ca materializare a relaţiilor socio-juridice feudale, sînt în raport cu dezagregarea obştilor săteşti şi penetraţia relaţiilor feudale, proces de amploare şi complexitate în directă legătură cu condiţiile de mediu. Penetraţia relaţiilor feudale, creşterea demografică din epoca de relativă linişte de după invazi1a tătară din 1241,
determină multiplicarea aşezărilor unnane, in care un rol însemnat l-au
avut cnezii, voievozii şi juzii români, în calitate de şefi ai comunităţillor
umane transilvănene. în acest sens, este de remarcat faptul că multiplicarea
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numurului aşezărilor umane prin „colonizare" sau „roire"- nu s-a fucut
num,ti prin măsuri venite de „sus", ci şi de „jos", prin iniţiativele şefi
lor de comunităţi menţionnţi mai sus.
în continunre, ,miorul cercetează tipologia şi structura aşezurllor
umane, determinate fiind de condiţiile ocupaţiilor care, la rîndul lor,
sînt determinate de condiţiile de mediu. Dezvoltarea atinsă de societatea
1ransilv{meană în toate nivelele ei, la un moment dat, duce la naştereu.
şi dezvoltarea unui nou tip de aşezare umană, de categorie superioară,
tîrgurile şi oraşele. Autorul stabileşte ca procentaj al numărului de oraşe
şi tîrguri de 3--40/o din număru~ total al aşezări:or umane. Funcţia şi
dezvoltarea aşezărilor urbane, aspectele urbanistice constituie, la fel, un
indice al nivelului de civilizaţie atins de societatea tmnsilvăneană.
Acad. Ştefon Pascu analizează apoi un alt indice al nivelului civilizaţiei transilvănene, acela al fortificaţiilor de toate fe1urile: cetăţi ţă
răneşti, biserici fortificate, cetăţi feudale regale, voie\·odale, nobiliare, eclesiastice - castele fortificate, etc.
In a doua parte a volumului, autorul anaHzează diferitele surse care
permit reconstituirea tabloului demografic al Transilvaniei pînă La mijlocul secolului al XVI-iea, adică evolluţia populaţiei pe timp de cinci
secole. Evoluţia este lentă, stopată uneori de marile „accidente" de felul invaziei tătare din 1241, ciuma din 1348-1349 şi alte epidemii din
perioada ulterioară, etc. dar creşte în decurs de un secoll {1250~1350)
de la 5,5/km 2 la 9;'km2 • Autorul analizează consecinţele acestui spor demografic pe plan social-economic şi urbanistic.
Pe ba:zJa aceloraşi surse, autorul istabil~te situaţia etno-demografică
a Transilvaniei pentru întreg evul mediu, reuşind să demonstreze, fără
putinţă de tăgadă, faptul că popu[aţia românească forma peste 650/o din
populaţia Transilvaniei şi prin aceasta caracterul românesc al Transilvaniei, atestat de altfel şi de sursele toponimice şi onomastice.
Problemele analizate [n acest volum, ansamblu!! pe care ii constituie, ne înfăţişează o amplă frescă a unei civilizaţii medievale europene,
cu particularităţile care o indirvidualizează.
GHEORGHE GORUN

AUREL CHIRIAC,
Feronerie populară din Bihor, Editura Muzeului
dea, 1978, 96 p+42 pi.+ 1 hartă.

Ţării Crişurilor,

Ora-

Apărută la sfirşitul anului ,1978, în excelente condiţii grafice, cu
text bilingv şi ilustraţii semnificative, cartea tînărului muzeograf oră
dean se vrea o monografie a m~teşugului .fierăritului din Bihor, prima
monografie a unui meşt~ug popular din Bihor.
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In esenţă, lucflarea este :structurată pe patru capito'le, care dezbat
extragerea şi prelucrarea minereului de fier, ateliere şi produse de feronerie, semnele de meşter şi, în fine, valorificarea în contemporaneitate,
adică un punct de vedere etnigrafic şi unul muzeografic, trecînd în revistă principalele forme de valorificare a obiectelor de feronerie. Punctul de vedere etnografic predomină însă cu autori t,ate, ocupînd peste
930/o din s.pal;iul lucrării.
Autorul trece în revistă. pe scurt, evoluţia metalurgiei din zmiichitate şi pînă în evul mediu tîrziu, în secolul al XVIII-lea, de care se ocup,\
cu precădere. Apoi analizează principalele fierării din Bihor din secolul al XVIII-lea, de tip manufacturier, înfiinţate, pe baza unei tradiţii
locale, de stăpînul feudal. Partea centrală a studiului îl ocupă însă cercetarea fierăriilor ţărăneşti, specifice sudului Bihorului, subliniind statutul cit se poate de original al acestora. Nu lipsită de importantă este
adîncirea cercetării producţiei realizate în aceste fierării şi formele de
desfacere a produselor de feronerie. Capitolul dedicat semnelor de meş
ter discută ,problematica deosebit de interesantă a ornamenticii obiectelor de feronerie, ornamentica ştanţată, avînd vnloare de semn de meş
ter dar şi de garanţie a calităţii, ceea ce denotă amploarea atinsă de
meşteşugul ţărănesc ral fierăritului în sudul Bihorului.
Demnă de remarcat este coroborarea efectuată de autor între datele
etnografice de teren şi sursele arhivistice, seriozitatea cu care investighează fenomenul. In schimb, tema lucrării fixată în titlu nu este acoperită nici în timp, nici în spaţiu, atîta vreme cit rautorul ranalizează
numai realităţile din sudul Bihorului şi la ,perioada istorică cuorinsă intre secolele al XVIII-lea şi începutul secolului al XX-lea, perioada de
maximă înflorire al feroneriei populare din Bihor.
Lucriarea lui Aurel Chiriac constituie un bun cîştigat sub raport
ştiinţific, atît de istoriografia bihoreană cit şi cea naţională, precum şi
de etnografie, debutul de bun augur pretinzînd a fi confirmat şi potenţat.

GHEORGHE GORUN

Szekely felkeles 1595-1596. Elozmenyei, lefolyasa, kovetkezmenyei
(Răscoala

secuilor din 1595-1596. Antecedente,
Editura Kriterion, Bucureşti, 1979, 237 p.

desfăşurare şi urmări),

Volumul cuprinde un număr de douăsprezece studii ela,boriate de
cincisprezece istorici, dintre oare remarcăm pe Egyed Akos, Imreh Istvan, Jak6 Zsigmond, Cami[ Mureşan, Constantin Rezachevici, Ştefan
Ştefănescu, sub redacţia lui Benko Samu, Demenyi Lajos şi Vekov Ka1
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roly, prilejuite de aniversarea a 380 de ani de l,a răscoala secuilor din
1595-1596.
Scopul decliarat al autorilor este acela de a cerceta chestiunea în
aşa manieră incît să ajute la o mai bună înţelegere a tuturor evenimentelor istorice legate de răscoală. Structura volumului reflectă fidel intenţia autorilor, volumul fiind împărţit în două părţi, prima dedicată
Premiselor socio-economice şi politice ale răscoalei secuilor din anii 15951596, iar a doua Răscoalei secuilor din anii 1595-1596 şi urmărilor ei.
Autorii analizează pe larg evoluţia societăţii secuieşti începînd din
secolul al XIV-iea şi pînă în preajma răscoalei :(Jak6 Zs.), organizarea
teritorial-administrativă ia secuilor în secolul al XVI-lea, insistînd asupra organizării şi atribuţiillor scaunelor şi a satului secuiesc (Liviu Moldovan şi Pal Antal Sandor), şi sistemul militar şi organizarea armatei
secuilor pînă l:a răscoala din 1562 şi după aceasta (Egyed Akos). Un
loc distinct în volum îl ocupă mişcările sociale anterioare celei din 15951596, respectiv răscoa[a din 1562 '(Demenyi L.), precum şi mişcările sociale secuieşti din perioada 1562-1595 (Magyari A. şi Borbath Karoly)
şi ecoul acrstora în rîndul populaţiei româneşti şi săseşti din Transilvania (P. Binder şi Szekely Z.).
Studiul ,eentral al volumului îi aparţine lui Demenyi Lajos, care se
ocupă pe brg de răscoală din 1595-1596, de la izbucnirea ei şi pînă la
,,carnavalul sîngeros" din 1596 oare încheie răscoala, prin înfrîngerea ei.
Acelaşi autor dezbate relaţiile dintre Mihai Viteazul şi secui, precum
şi principalele aspecte ale politicii principilor transilvăneni faţă de secui de la începutul secolului al XVII-lea. Separat este tmtată problema
relaţiilor dintre secui şi Ţara Românească în perioada următoare domniei lui Mihai Viteazul (C. Rezachevici). în finalul volumului este prezentată structura economică şi socială ,a satului secuiesc de la sf'irşitul
secolului al XVI-lea şi începutul secollului al XVII-lea, dezbătîndu....se
progresele realiz,ate în urma răscoalei i(Imreh I. 'Şi Pataki J.) şi cîteva
probleme ridicate de răscoala secuilor din 1595-1596 din punctul de
vedere al cercetării marxiste ,a istoriei (Fazekas J.).
Fără îndoială că răscoaila secuilor din 1595-1596 se deosebeşte de
celălalte mişcări sociale din Transilvania medievală, ca răscoala de L1
Bobîlna, sau războiul condus de Gheorghe Doja. Dar ,aşa cw11 subliniază şi Fazekas Janos, paralelismuil dintre aceste mişcări şi răscoiala în
chestiune se impune de la sine prin caracterul net antifeudal al acestora.
Faptul că secuii au pretins restabilirea integrală a libertăţii lor, atit ce::i
personală, cit şi cea care privea comunitiatea în ansamblu, nu este totuşi
o noutate. 1n ultima sa fază şi răscoa'la de I,a Bobîlna viza acelaşi lucru,
eventual formularea ei în program este mai puţin fe1,mă. Iar răscoala
lui Horea este şi mai radicală, cînd îşi pune în program desfiinţ,area
nobilimii, însăşi eradicarea sistemului social feudal.
O atenţie specială merită studiul dedicat relaţiillor dintre Mihai
Viteazul şi secui. Această legătură se încadrează in tradiţie, secuii sprihttps://biblioteca-digitala.ro
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jinind luptele antiotomane conduse şi de alţi voievozi ramam. Ceea ce
însă ronstituie o noutate, este faptul că secuii se adresează lui Mihai
în chestiunea libertăţilor lor pierdute, în speranţa că voievodUJl unificator le va satisface cerinţele. Mihai le confirmă libertăţile în mai multe
rînduri, obţinînd prin aceasta adeziunea majorităţii secuilor purtători
de arme, care vor lupta de partea lui în bătăliia de 1la Şelimbăr. Drumul
odată jalonat, principii Triansilvaniei de după 1600 îl vor străbate cu
mai mult sau mai puţin curaj, în funcţie de realităţile concrete din ţoră.
Rămîne un bun dştigat faptul că secuii înfrînţi în răscoala din 1595-159G,
îşi vor recîştiga libertăţile după anul 1600 graţie modelului oferit de
Mihai Viteazul.
Volumul este încheiat cu aparatul critic cuvenit, foarte bine pus la
punct. Ar fi fost de dorit un rezumat într-una sau mai multe limbi de
circulaţie mondială, chiiar dacă cititorul necunoscător al llimbii maghiare
îşi poate face o idee despre structura cărţii, pe baza sumarului tradus
în cinci limbi.
GHEORGHE GORUN

DAMASCHIN

BOJINCĂ,

Scrieri. De la idealul luminării la idealul naţional.
Studiu introductiv, selecţie de te~te şi note de Nicolae
tura Facla, Timişoara, 1978, 163 p.+14 ilustr.

Bocşan,

Edi-

Cartea începe cu o bună definire a epocii de sfîrşit a iluminismului românesc •în Transilvania şi părţile sale vestice, încadrînd în mişca
rea culturaiă a epocii opera Jui Damaschin Bojincă. Însumînd cele ştiute
pînă acum, alăturîndu-le date inedite, Nicolae Bocşan, dă o bună biografie a cărturiarului. Surprinde bine perioada de început, a studiilor la
Oradea şi Pesta şf aduce o contribuţie interesantă la Bibliografia românească veche, indicîndu-1 pe Bojincă autor al scrierii: ,,Tristă cuvîntare la
îngroparea lui Naum Petrovici, imprimată în 1824, la Buda (sub numele
Toma Popovici), oraş unde, între 1827 şi 1833 a desfăşurat o bogată activitate publicistică şi culturală. înfăţişează apoi, într-o clară viziune, ,,perioada ieşeană" din viaţa şi activitatea cărturarului, în postură de lumină
tor şi luptător acolo în Moldova consacrîndu-se, de fapt, deopotrivă,
idealului luminării şi idealului naţional.
Gruparea scrierilor, a operei lui Bojincă, este interesantă şi nouă.
Nicolae Bocşan, în deplin ,acord cu spiritul epocii, dă întîietate scrierilor
polemice, ediţiilor Animadversio şi Răspundere desgurzătoare, prima apă
rută în limba latină, cealaltă în llimba română ,, ... ca să o înţeleagă şi
să o judece şi învăţaţii a(i) tuturor naţiilor străine, cărora sint cunoshttps://biblioteca-digitala.ro
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cute vechimile şi schimbările timpurilor, cugetînd că de vom da securitatea si scutirea din afară (s.n-N.B.). lesne vom păstra cele din lăuntrn
~i mijÎocu1 nostru. Iadl a doua oară, întorcînd-o pe românie, o aştern iubitorului de citire naţionalist înainte, ca citind-o, să înţeleagă cum se cuvine şi altora ... ca nu cumva să se amăgească de a crede înşelăciunile
lor" vine a răspunde defăimătorului de naţie, să cunoască defăimările
unora (p. XXIII). 1ntr-un spaţiu mai larg ne sînt prezentate scrierile istorice, subliniem: toate scrierile istorice ale cărturarului, tot ce a scris şi
tipărit el referitor la istoria românească şi cea universală. Sînt restituiri
demne de toată atenţia titlurile tipărite de Bojincă în coloanele Bibliotecii româneşti şi a Calendarului românesc de k1 Buda, mai ales cele
privind: Istoria romanilor, Viata lui Cantemir, Istoria '1ui Radu Şerban,
lstoria lumii pe scurt şi textul privind măreţia domniei lui Mihai Viteazul. Cu stăruinţă se apleacă Nicolae Bocşan asupra aportului cărtu
rarului la pedagogia românească, cu deosebire asupra scrierii Diregăto
riul bunei creştere (Buda, 1830) - considerată o carte de înţelepciune
ce omagiază, cu o îna[tă raţiune, Omul şi menirea sa pe pămînt, fireşte
postura românului „de lume", înţelept, civilizat, patriot - aşa cum a
fost, în primul rînd, însuşi cărturarul: o personalitate complexă, de
formaţie enciclopedică, format fiind în epoca luminilor, ,,un luminător,
dintre cei mai reprezentativi" în postura de propagator al noii cu!lturi,
cum bine îl defineşte Nicolae Bocşan, un colportor al acestei ideologii,
la răscrucea dintre Lumini şi Romantism, făcînd tot ce a înfăptuit în numele luminii şi naţiunii.
După o asemenea competentă prezentare a operei cărturarului, scrierile reeditate (urmîndu-se în transcrierea textelor prlncipiu'l interpretativ recomandat de prof. Iosif Pervain) ni se recomandă de la sine. Ele
întrunesc, integral sau f,ragmentar: Răspundere desgurzătoare la cîrtirea cea în Hale (Buda, 1828); Istoria romanilor (apărută în „Biblioteca
românească", ,1829), Viaţa lui Iancu de Hunedoara '(în „Calendarul românesc" pe anul l830), Vestitele fapte şi perirea lui Mihai Viteazul (,,Biblioteca românească", 1830), Istoria lui Radu Şerban (Biblioteca românească", 1829), Vw.ţa lui Dimitrie Cantemir (,,Biblioteca românească",
1829), Istoria lumii pe scurt .. . Istoria popoarelor ... (,,Biblioteca românească, 1829), Diregătoriul bunei creştere (Buda, 1830), Anticile romanilor '(Buda, 1832-1833). Credem că a fost selectat tot ceea ce este mai
reprezentativ în opera lui Bojincă.
1n lumina celor rellevate, ni se înfăţişează o carte scrisă cu competenţă, o restituire demnă de laudă, atît ca realizare cit şi prin ataşarea
sinceră de opera cărturarului român luminist originar din Banat. Cartea
se mai impune şi printr-o bună sistematizare (ceea ce nu întîlnim la o
serie de lucrări de acest gen apărute 'în ultimii ani) care-l ajută pe cercetătorul interesat de cultura modernă să afle, după părerea noastră,
tot ce ar putea interesa, în stadiUll actual atins de cercetarea mişcării
culturale a epocii, persoana şi opera lui Bojincă. Editarea scrierilor il
1
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readuce pe cărturar in conştiinţa contemporană, exprimîndu-ne m;:ii
plastic, îţi aşază opera s a pe masă, un lucru important dacă ne gîndim
că nu la puţini li s-a întîmplat ca pentru a vedea, consulta ori a ;:ifla
ceva despre Răspundere desgurzătoare, Diregătoriul bunei creştere s:rn
Anticile romanilor au trebuit să-şi îndrepte paşii spre bibliotecile documentare.
Prin argumentele aduse, considerăm ap<1riţia editorială de la Facla
un act de cultură, de culturalizare, ce se impune. Nu încheiem înainte
de-a adresa cuvîntul de laudă editurii din Timişoara, pentru ţinuta
.aleasă, elegantă, a acestei cărţi.
1

FLORIAN

DUDAŞ

MARTHA BIBESCU,
Jurnal politic 1939-1941. Editura

Pollitică, Bucureşti,

1979, 238 p.

Interesantă categorie de izvor istoric, ,,jurnalul personal" a constituit dintotdeauna conflictul de taină, prietenul sincer şi devotat al adevăratelor personalităţi ale culturii sau vieţii politice. Prinse în vîltoarea
muncii, a creaţiei de excepţie, a luptei cu viaţa, total, sau numai în parte
potrivnică idealului cu care s-au identificat prin acumulări treptate şi
meditaţie personalităţile şi-au găsit refugiu în scrisul destinat mai
întîi lor înşile, de multe ori singurul prieten în momente de zbucium,
suferinţă şi speranţă.

Un „jurnal personal!" se deosebeşte din multe puncte de vedere de
o carte de „memorii". Dacă „memoriile" se scriu deobicei la sfîrşitul
unei cariere din viaţă sau chiar spre sfirşitul vieţii, cînd amănuntele
şi coloratura specifică momentului istoric pot să fie scăpate din vedere,
să se estompeze odată cu rscur.gerea anilor, îndemnîind nu odată pe autori să fie mai puţin critici cu succesele şi insuccesele propriei vieţi,
,,jurnalul personal" îil considerăm ca exprimînd m,ai autentic sentimentele confesorului şi realitatea din jurul său, în care este mai mult sau
mai puţin implicat, tocmai ,prin însemnările zilnice sau aproape zilnice
pe care le înscrie, prin stiluil direct şi simplu în care prinde via~a cotidiană, prin forma !brută a informaţiilor care urmăresc reţinerea exactă
a faptelor şi atmosferei. Un astfel de document şi izvor este şi Jurnalul
politic al Marthei Bibescu.
Descoperit în ultimii anii 'În ,arhivele din Capitală, •însemnările politice ale, Jurnalulrui sint traduse din limba franceză în care au fost
redactate, sînt selectate, adnotate şi însoţite de un studiu introductiv
https://biblioteca-digitala.ro
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datorită ,lui Cristian Popişteanu şi Nicolae Minei, ziarişti de formaţie,
cu deja serioase şi stabile preocupări de popularizare a istoriei patriei,
cunoscuţi specialişti în istoria contemporană.
Densul studiu introductiv familiarizează cititorii generaţiilor mai
tinere cu personalitateta de notorietate europeană a Marthei Bibescu.
Descendentă din familii de vechi oameni politici români, Lahovary duoă
tată, Mavrocordată după mamă, ea însăşi căsătorită cu un descendent
al familiei Bibescu - autoarea, Jurnalului ne apare în primul rînd ca
o fiică a pămîntului românesc, a istoriei lui. Frumuseţii fizice i se adauga un larg şi bine echilibrat orizont cultural, care împletea simţirea
şi cultura românească cu cea franceză. Cele peste 31 de volume. versuri,
eseuri, meditaţii etc., caleidoscop de genuri şi subgenuri, dovedesc sensibilitatea, spiritul fin de observaţie, neastîmpărul creator al autoarei.
prietenă apropiată şi apreciată pentru talentul ei literar a unora dintre
cei mai mari scriitori francezi ai primei jumătăţi ai secolului nostru
(Marcel Proust, Paul Valery, Paul Claudel, Jean Cocteau, Anatole France).
Fără a se putea rupe cu totuil de ideile cliasei aristocrate din care făcea
parte, Martha Bibescu a dovedit că din multe puncte de vedere a fost
o eretică a clasei sale, condamnînd pe cei ce ignorau munca „talpei
ţării", apărarea independenţei, suveranităţii şi unităţii României. Alături
de Ana Brîncoveanu (contesa de Noailles) şi Elena Văcărescu, Martha
Bibescu încheagă un unic „triumvirat" de verişoare în cultura românească, franceză şi poate în cultura întregii lumi {p. 10).
lnsemnările politice din Jurnal acoperă, în această carte, anii
poate cei mai frămîntaţi de ila sfîrşitul perioadei interbelice, în acelaşi
timp şi ani ai declanşării celei de a doua conflagraţii mondiale {ianuarie
1939 - ianuarie 1941). Istoria Europei este strîns împletită cu istorio.
României, fiapt ce ne permite să sesizăm tradiţiile sănătoase ale străda
niilor politicii noastre externe de a ne apăra fiinţa naţională, dar şi
greşelile politicii interne întotdeauna mai puţin inspirată <lecit diplomaţia noastră.

Ceea ce surprinde pe orice cititor sînt, din capul locului, întinsele,
incredibil de numeroasele şi importantele legături de prietenie sau de
simplă simpatie pe care Martha Bibescu le-a avut iîn toate cercurile
politice, culturale, economice, intelectuale din Franţa ~i Marea Britanie,
apoi Grecia, ltaliia, Polonia, adepte ale democraţiei parlamentare burgheze. Veşnic alături sau în preajma primilor-miniştri, a miniştrilor
sau subsecretarilor de stat, în anturajul unor vechi familii aristocrate
engleze sau franceze, comp,anie plăcută şi căutată a oamenilor de cultură, Martha Bibescu a fost deopotrivă oaspete a acestora, dar şi gazdă
primitoare la ,reşedinţele sale din Mogoşoaia şi Posada. în asemenea
ilustre companii comentează, suferă, caută soluţii pentru mai bine în
toate gravele probleme internaţionale care se declanşează şi care afectau tot mai periculos şi drepturile României. Desigur a jucat şi rolul
de ambasador itinerant al ţării, deşi fără investitură oficială, pătrunzind
https://biblioteca-digitala.ro
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în focuri inaccesibile oamenilor politici ramam. Un inventar exact al
acestor servicii ca şi o cîntărire exactă a contribuţiei sale la luarea unor
decizii în favoarea ţării de către cercurile politice anglo-franceze, astăzi este greu de făcut, dar îl acceptăm ca real şi preţios, în afară de
orice discuţie. Gîndindu-ne la perioada imediat următoare anului 1948,
pînă prin 1954, cînd în politica externă a noii Românii intervine o pe1
rioadă austeră, sub presiunea „războiului rece", a „războiului cald ' şi a
Biroului Informativ (vezi Elisabeta Petreanu, în Revista de istorie nr. 8
şi 9/1978) te încearcă un sentiment de regret pentru pierderea multor
relaţii de amiciţie cu personalităţi politice care au iubit ţara noastră prin
fii ei iluştri, cum a fost şi Ma.rtha Bibescu. Reluarea acestor relaţii au
necesitat noi eforturi, fără să mai vor,bim de o serie de greutăţi pentru
ţară ce ar fi putut fi evitate dacă s-ar fi valorificat cu atenţie şi supleţe
tradiţiile diplomaţiei noastre interbelice.
O idee caire domină în întregime paginile Jurnalului este antifascismul declarat al autoarei. El se manifestă prin condamnarea obtuzei
politici „conciliatoare" a unor grupuri de oameni politici englezi şi francezi care pe,rmit Germaniei naziste să desfiinţeze Cehoslovacia, să facă
presiuni economice şi politice asupra altor ţări mai mici, inclusiv asupra
României; prin condamnarea şi suferinţa încercată odată cu ocuparea
Poloniei, Norvegiei, Danemarcei, Olandei, Belgiei, Luxemburgului şi
Franţei, a bombaridării Angliei de către trupele naziste. Politica Italiei
mussoliniene este ţinta acelorru;;i demascări şi cauze, însoţite în plus de
ironii binemeritate pe seama ambiţiilor sale de mărire politică invers
proporţionale cu potenţele reale, ceea ce o obligă să recurgă Ila „şacalism
politic" (vezi războiul declarat Franţei într-un moment cînd aceasta era
deja înfrîntă de germani). Unor serii de potentaţi politici fascişti germani
şi italieni li se face microportrete veridice şi amuzante în acelaşi timp,
scoţîndu-li-se în evidenţă aroganţa, lipsa de maniere, semidoctismul intelectual.
Martha Bibescu detestă, în egială măsură, şi pe legionari, numiţi
semnificativ „legionarii nazişti". A făcut parte din gruparea antigermană şi antilegionară din jurul Palatului regal, condusă de regina mamă
Elena şi doamna Beak - soţia fostului ministru de externe polonez, refugiată în România după ocuparea Poloniei de către nazişti (Vezi Bova
Scoppa, Colloque con due Dittatori, Ed. Ruffo'1o, Roma, 1949). Oribilele
asasinate politice puse la cale de legionari, atît pînă în septembrie 1940
cît şi în timpul dictaturii lor, sfat înfieriate cu cea mai vehementă ură
şi repulsie. înfrîngerea rebeliunii legionare din ianuarie 1941 de către
armata română reţinută cu uşurare, fără să se scape din vedere interesele speciale ale Berilinului de a~şi asigura colaborarea generalului
Antonescu.
Cei care doresc să pătrundă mai 'În tainele acestei perioade, găsesc
microportrete foarte plastic creionate multor oameni politici ramam,
r,.mănunte picante din viaţa publică şi personală a mai marilor zilei de
https://biblioteca-digitala.ro
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atunci, umor, surprinzătoare intuiţie politică în judecarea evenimentului
zilei şi a urmăriilor lui posibile.
In concluzie, ne aflăm în foţa unei lucrări ce se adresează nu nwnai
specialiştilor ci şi publicului larg iubitor de istorie, pe care o recomandăm cu căldură. Cu atît mai mult cu cit în vremuri grele ca cele a.le
ani:lor 1939-1941, cînd România era schilodită din toate părţile, Martha
Bibescu nu pierde nădejdea că ,, ... Va veni o vreme cînd acest popor,
care n""a fost cunoscut pînă acum, va fi luat în seamă. Din această ţară,
trecută sub tăcere, vor răsuna cîntece şi muzică. Neamul acesta va renaşte şi lumea se va mira ca de o minune să afle, în sfî~it, tot ceea ce
el posedă din conştiinţa universală." Este vremea zilelor noastre. A
spera şi a lupta pentru mai bine, chiar şi atunci cînd toate ţi se par
potrivnice, este o calitate întodearuna a omului muncitor, cult, hotărît,
convins de dreptatea cauzei sale.
MIHAI DRECIN
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In martie 1926, la interval de două decenii de la dispariţia Familiei
lui Iosif Vulcan, a fost întemeiată Ita Oradea o altă publicaţie, cu acelaşi
titlu, care urmărrea să continue tradiţia celei vechi, în noile condiţii de
după reîntregirea ţării.
e la Oradea tradiţia vechii Familii, redactorul
Hotărîndu-se să reînvi1
celei noi, Mihail G. Samarineanu, lăsa în urma sa o prealabilă experienţă
braşoveană în redacţia Gazetei Transilvaniei şi a altor publicaţii1, precum
şi un contact de cîţiva ani cu problemele culturale ale Bihorului prin
intermediul revistei Cele Trei Crişuri, l1a redactarea căreia şi-a adus contribuţia încă de la începutul apariţiei ei - aipri.J.ie 1920.
Ideea de a reedita Familia l-a preocupat încă din momentul angajăirii
sale în redacţia Celor Trei Crişuri: ,,De ce nu Familia, îmi muguri gîndul
atunci ... De ce altă !I1evistă Ita Oradea, cînd există o tradiţie, cind e o pîrtie deschisă cu atîta trudă, pe care s-a mers cu îndirjire peste 40 de ani ?" 2 •
Ideea a continuat să-l firămînte şi în anii care au urmat, ,pentru ca, în
sfîrşit, la începutul anului 1926, după îndelungi consultări cu reprezentanţi ai intelectualităţii locaile, să-şi 1asume sarcina redactării revistei
Familia.

Se pune însă întrebarea: de ce încă o revistă de cultwă la Oradea.
în condiţiile în care revista Cele Trei Crişuri exista din anul 1920 şi
se menţinea cu destul succes pe fondul vieţii c1.dturale bihorene? Răs
puI11Sul ni-l oferă desigur şi -intenţia mai sus 1arătată, ,aceea de a restaura
o :tradiţie, dar în acelaşi timp, credem, şi refuzul de a adopta o concepţie
prea pragmatică, nişte metode care vizau eficienţa şi sucoesul cu orice
preţ, practicate de George Bacaloglu, directorul Celor Trei Crişuri. 1n
paginile Familiei aru apărut numeroase aluzii, unele abia camurflate, la o
1 Aşa a fost, de pildă, în cursul anului 1919, revista de satiră şi umor Ghimpele (Margareta Sus an a Spinu, Reviste literare braşovene interbelice, în
Cumidava, Vilii, Braşov, 1974-1975, p. 276). Pseudonimul Misa, cu care semna
acolo, l-a, păstrat şi după stabilirea sa la Oradea.
2 M.
G. Samarineanu, Fondatorul „Familiei", in Familia, 1941, nr. 4-5,

p. 103.
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anlllll1e flexibilitate prea mare în faţa evenimentelor şi a unor personaje
politice influente. ,,Noi nu am rupt mîneca nimănui cerşindu-i articole,
nu am umblat cu traista după manuscrise, nici după fotografia celor cu
trecere pe lingă bugete" 3 - afirmă George Bota, referindu-se la Bacaloglu. Dincolo de o anumită exagerare şi poate şi de un dram de invidie,
care transpare în faţa reuşitei Celor Trei Crişuri, cert este că între cele
două reviste, cea care se aplică mai mult în faţa oficialităţilor este publiaaţia condusă de Bacaloglu şi nu Familia. Lucru care ne
îndeamnă şi
el să susţinem cele de mai sus.
La începutul anrului 1926 Samarineanu îşi face o datorie de onoare din
a împă1rtăşi soţiei lui Iosif Vulcan proiectele sale 4 • Astfel, în martie 1926
ieşea de sub tLpar primul număr ial noii serii a Familiei, sub conducerea
unui comitet de ,redacţie. Nominalizat apărea ca redactor doar M. G. Samarineanu, cu toate că, cel rpuţin în egală măsură cu el şi-a adus contribuţia la publicarea ,revistei şi poetul George A. Petre5 • Acesta mai lucrase
alături de Samarineanu în prima echipă redacţională cu care au debutat
Cele Trei Crişuri, ambii trecînd apoi prin redacţia Vestului Românesc
şi a Sentinelei (mai tîrziu Sentinela de la Vest).
Împreună cu Samarineanu, George A. Petre a fost acela care a asigurat legătura revistei cu mişcarea literară naţionială, mai ales după ce
a devenit membru al Societăţii scriitorilor, numărrindu-se şi printre fondatorii societăţii Prietenii cărţii româneşti 6 •
Perioada de apariţie a primei serii interbelice a Familiei a însrumat
peste trei ani, din mal1tie 1926 pînă în februarie 1929 cînd, după toate probabilităţile, a apărut ultimul număr. In primul an de apariţie redacţia a
făcut eforturi asigurînd apariţia lunară a revistei, cu numere individuale
pentru fiecare lună. Incepînd cu anul 1927 apariţia în numere duble s-a.
generalizat, nume.rele lunare constituind doar excepţii. La sfîrşitul anului
1928 redacţia promitea un reviriment ..,,De la 1 Ianuarie 1929 însă, în
urma unui aranjament şi ,a speranţei că abonaţii noştri îşi vor face datoria, promitem o complectă :reorganizare şi apariţia regulată în fiecare
lună" 7 .Dovadă însă că „aranjamentul", despre oare nu deţinem amănunte,
1

George Bot a, Alt an de muncă, în Familia, 1927, nr. 1-2, p. 1.
,.lntr-o după amiază m-am prezentat d-nei Aurelia Vulcan, văduva fond~torului. Locuia un apartament în care totul evoca pe bunul ei soţ, în palatul care
încheia str. Iosif Vulcan cu promenada Eminescu ... Cu toate că vorbisem în mai
multe rînduri, am fost ambii emoţionaţi. Dna Vulcan purta încă urmele unei frumuseţi care a făcut epocă şi întreaga nobleţe a unei ţinute româneşti ... Işi şterse
o lacrimă cînd ii cerui autorizaţia de a continua Tevista, la conducerea căreia Iosif
Vulcan risipise atîta suflet" (M. G. Samarineanu, Fondatorul „Familiei", în
Familia, 1941, nr. 4-5, p. 106).
5
Monografia almanah a Crişanei, Oradea, Tipografia Diecezană, 1936, p. 179
îl menţionează ca redactor, arătînd că în 1926 a reapărut Familia ,, ... sub conducerea lui M. G. Samarineanu şi George A. Petre, cu material literar ales".
0
Un succint profil al biografiei literare a lui George A. Petre ne oferă articolul lui V. Fan ac he, Poetul George A. Petre, în Lucrări ştiinţifice, seria Filologie, editat de Institutul Pedagogic Oradea, 1971, p. 133-140.
7
Familia, 1928, nr. 7-8, p. 20.
3
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n-a fost eficient, este faptul că în 1929 a ap,kut un singur număr, şi aceb
dublu, al Familiei.
Articolul-program al revi'Stei a fost semnat de juristul Vasile Cotruş
sub forma unui cuvînt-înainte, redactat însă în termeni destul de generali: ,,Hotăirîţi a contribui şi noi prin modestele noustre putei-i l:.1 marea
operă de luminare şi de întărire prin cultură a acestui popor, ne-c1m decis
a scoate această revistă, prin care ne vom strădui a aduce aporlul no-;tru la cultura r-omânească, în convingerea -că ne vom face o datorie niuţională în primul rînd şi ·apoi una general omenească. In munca noaslră
ne vom găsi întotdeauna alături de aceia, cari luptă pentru p.:istrarea
la baza organizaţiunii noastre sociale, a ideii naţionale, precum şi ală
turi de aceia, cmi prin mijloace demne de un popor civilizal luptă pentru
întărirea cuHurii naţonale ... " 8 • Era prezentă deci dorinţ;:i de a aduce
o contribuţie modestă, dar sinceră, la dezvoltarea culturii naţionale în
partea de vest a ţării.
Bilanţurile anilor de ,apariţie au fost semnate apoi, de regulă, de
George Bota 9 • La începutul celui de-al patrulea an (1929) redacţia formula concluziile anilor anteriori în termeni aproape identici cu cei din
confesiunea lui Iosif Vulcan din numărul jubilio.r din 1904 o.l bătrînei
Familii: ,,Nu încercăm să formăm curente. Alte orgo.ne de publicitate, din
alte pă,rţi şi cu alte posibilităţi, au acest rol. Noi v,rem să punem în rnîna
celor ţinuţi de soartă secole de-a rîndul în întuneric, o luminiţă ... Nu
şcoală vrem să formăm, ci un stimulent pentru dezV'OltJarea gustului spre
slova românemscă" 10 •
In ce priveşte repartizarea pe rubrici a spaţiului tipografic al revistei. în prima pairte a fiecărui număr se puiblicau airti-oo-le ce dezbăteau
probleme generale de politică culturală, literatură originală, relatări
despre evenimente ale vieţii culturale bihorene, traduceri, articole cu
conţinut politic, pentru ca 'la finele număirului, cîteva pagini, să fie destinate infonmării cititorului prin scurte note. Pondereia cea mai mare o
deţine poezia, probabil şi ca urmare a preocupărilor personale ale celor
doi redactori, M. Samarineanu şi Geocr,ge A. Petre ,publicînid -ei înşişi multă poezie în paginile revistei. Un loc aparte îl deţin ,poemele în proză,
rubrică susţinută cu 'perseverenţă de Z. Sandu (Nicolae Regman), căruia i
se adaugă poemele lui Emil Isac, cîteva traduceri din poetul persan Hafiz
(majoritatea datorate Flork.ăi Samarineanu), precum şi din Oscar Wilde.
Dr. V as i 1 e Cot r u ş, Cuvînt înainte, în Familia, 1926, nr. 1, p. 1.
In articolul lui Nae Antonescu, intitulat „Familia" 1926-1929, în Familia,
1968, nr. 6, p. 16, se sugereaiză că ar fi existat o adversitate permanentă între
Geor·ge Bota, pe care autorul îl numeşte ,.unul dintre conservatori", reprezentant
al „părţii adverse", pe de o parte, şi grupul „modernizator", reprezentat de M. G. S,1marineanu şi George A. Petre, pe de altă parte. Nu . cunoaştem sursa pe ba,za că
reia autorul articolului face această afirmaţie, ajungînd chiar la concluzia că
,,Această dualitate şi opoziţie tacită, cîteodată mărturisită de grupul modernizator,
a ros temeliile revistei". In orice ca.iz, cel puţin în ce priveşte conţinutul revistei,
pe toată durata sa de aJpariţie, nimic nu justifică o atare concluzie.
10
In anul al patrulea, în Familia, 1929, nr. 1-2, p. 1.
8

9
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Rubrica prozei a beneficiat atît de colabO'rarea unor scrii tari consaca Victor Eftimiu, Ce7.aT Petrescu, Al. T. Stamatiad, cit şi de aceea
a unor autori looali c<1 Sama rineanu şi Gheorghe Tulbure. Cele mai numeroase traduoeri au apărut tot la rubrica prozei, 'îndeosebi din autorii
unei literaturi de inspiraţie orientală ca Rudyard Kipling şi Lafkadio
He-arn, din proza scurtă a lui Mark Twain şi Oscar Wilde.
Teatru original s-a publicat foarte puţin în seria a doua a Familiei.
Remarcăm pe M. G. Samarineanu cu cîteva fragmente din Costa Vlahia,
deşi revisba s-xi interesat foarte îndeaproape de problema teatrului în
general, dar mai ales de problema Teatrului de Vest, la ordinea zilei în
acea perioadă, în pledoaria pentru înfiinţarea acestuia la Oradea fiind angajaţi M. Samarineanu, George A. Petre, Ştefan Mărcuş, Aurel P. Bănuţ
şi alţi intelectuali.
S~au ·dezbătut în paginile Familiei şi alte nspecte ale vieţii culturale
bihorene: aC"tivitatea unor instituţii culturale, cum au fost Astra şi Universitatea Liberă „Emanuil Gojdu", ireuniunea muzicală Hilaria, Reuniunile femei'1or române, dar şi iniţiativa dezvelirii unui monument lui Emines'Cu la Oradea 11 •
Pagini substanţiale erau consacrate în fiecare număr cronicii literare
şi revistei revistelor, cronica litemră fiind semnată în cea mai mare parte
de principalii redactori: M. G. Samarineanu şi George A. Petre.
In 1rîndul colaboratorilor noii serii a Familiei şi-au reliuat locul ciţiva
dintre vechii colaboratori ai lui Iosif Vulcan: Emil Isac, în 1904 tînăr debutant, acum poet oonsacrat, macedonenii Nuşi Tulliu şi I. U. Soricu şi
Ioan Bianu. care scrie doar cu prilejul apariţiei numărului festiv dedicat
aniversării centenarului Liceului „Samuil Vulcan" din Beiuş. Au mai
colaborat lu prima serie intevbeHcă a Fami,liei Cezar Petrescu, destul de
statorni,c, cu schiţe, Victor Eftimiu, cu poezii şi proză, Iustin Ilieşiu (poezie) şi Al. T. Stamaitiad cu poezie, proză, traduceri de aforisme şi cugetări de Baudelaiire şi un poem de Oscar Wilde.
Erau apoi oolaboratorii recrutaţi dintr-o arie mai restrînsă, din cadrul căreia se Temaircă Clujul, precum şi orădenii, între care primează
ca număr juriştii. între aceştia se situa Constantin Doboş, moldovean de
origine, r::ire publicase 'la Tecuci o revistă literară Freamătul, fiind
prezent cu versuri în Neamul Românesc literar, Ramuri, Sămănătorul şi
Convorbiri literare 12 • Un alt colaborator local a fost Nicolae T. Ionescu,
tinăir membru al baroului avocaţial din Bihor, caa-e se arăta interesat de
problemele culturale şi politice ale vremii, dar şi Ştefan Mărcuş, titularu•!, în 1927, al unui birou avocaţial în Oradea, care susţinea şi în paginile
Familiei, fireşte, tot problema teatrului.
('J'aţi,

1

11
Este vorba de Eminescu şi nu de George Coşbuc, cum afinnă Nae Antonescu
în articolul „Famtlia" 1926-1929, în Familia, 1968, nr. 7, p. 10.
12
Monografia almanah a Crişanei, Oradea. Tipografia Diecezană. 1936, p. 385.
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Din Iindul cadrelor didactice, au sprijinit revista Teodor Neş, directorul Liceului „Emanuil Gojdu" şi Geor.ge Bota, pe atunci inspector .şef
ul Regiunii Şcolare Oradea, care, dlllipă cum am mai văzut, a vegheat şi
el îndeaproape, iailătua'i de Samarineanu şi G. A. Petre asupra destinelor
Familiei. Pre-luorările de fabule, epigramele ,publicate, precum şi pseudonimul folosit de aces.la din urmJ. - Seneca - , araUi predilecţia sa spre
literatura critică, moralizatoare.
Revista Familia s-a arătat interesată şi de problemele politice ale
vremii, încadrindu-se cu fermitate în curentul de opinie antirevizionist,
din ce în ce mai puternic spre sfirşitul deceniului Lrei, pe măsură c-e ideea
revizuirii ,prevederilor tratatelor de pace de după primul război mondiat
se agita cu tot mai mult zgomot. Sarcina de a se face purtător de cuvînt.
în deplină cunoştinţă de ,cauză, al opiniei ,antirevizioniste locale, şi ...a iasumat-o AlexandTu Olteanu, avocat şi ziarist orădean, care şi-a adăugat
numelui său şi pe acela de Kereszruryn. De la critica 'Unor lucrări cu
conţinut revizionist, lia demascareia ,propagandei iredentiste maghiare,
desfăşurată cu tot mai multă acrnploaire dincolo de hotarele Ungariei, la
evoluţia problemei continuităţii daco-române în contextul ştiinţific şi
politic interbelic, Al. Keresztury-Olteanu şi-a expus părerile cu perseverenţă în paginile Familiei pe tot parcursul anilor 1927-1929.
Ceea ce nu 1-a împiedicat, alături de George A. Petre şi de Tabery
Geza, să se pronunţe cu sinceritate pentru apropierea culturală românomaghiară, dîndu-şi seama cu 1:oate acestea că, faţă de primii ani de după
Unirre, aceia ai iniţiativelor entuziaste, situaţia şi atmosfera erau rnJi
puţin rpropi,ce. Referindu-se doar la iprolblema continuităţii, Al. Keresztury-Olteanu afirma la un moment dat că ,, ... Tezolvm-ea definitivă a
acestei probleme ,ar însemna un pas hotărîtor în interesul împăciuirii româno-maghiare, pentru care cîţiva tineri luptăm cu îndirjire şi cu convingere chiar şi-n situaţia schimbată de azi" 14 •
Revista însăşi a publicat numeroase traduceri din literatura maghiară: J6kai Mor, Ady Endre 15 , Karinthy Frtgyes, Rakosi Victor.
în perioada 1926-1929 au apărut trei numere aniversare ale revistei. Numărul 10-ll din 1927 a fost dedicat aniversă,rii a douăzeci de ani
de la moartea fondatorului revistei, IosLf Vulcan, prilej cu care s-au publicat relatări de la festiviitatea dezvelirii bustului său, precum şi discuTsul lui Constantin Pavel. Au urmat apoi, la scurtă vreme: numărul 12
din 1927, dedicat lui Roman Ciorogariu la împlinirea vîrstei de 75 de
.ani şi numă-rul 5-6 din 1928, care cuprindea în cea mai mare parte t'.01aborări ocazionate de sărbătorirea centenarului Liceului „Samuil V1.1liean~ din Beiuş.
Probabil de la comuna sa natală - Sarkadkeresztur.
A 1 ex. K eres z tu P y - O 1 te anu, Ideea continuităţii daco-romdne în cumpăna evoluţiei ştiinţifice de azi, 'în Familta, 1927, nr. 12, p. 13.
15
Poetul maghiar a fost prezentat cititorilor de George A. Petre, care pregăt•_'a
în acea perioadă traducerea volumului Sînge şi aur.
13

14
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Ca aspect grafic, revista a păstrat formatul vechii Familii, un număr
avînd în mod obişnuit, între 16-24 pagini, ornamentate uneori cu vignete, dar mai ales cu numeroase ilustraţii. Remarcăm o bogată galerie
de portrete. majoritutea ale colaboratorilor, precum şi numeroase reproduceri după lucr{iri de artă. Prin ilustraţia ~i · amănuntele conţinute la
adresa operei unor artişti locali, cum au fost pictorii Nicolae Irimie şi
Tibor Ern6, sau sculptorul Mihai Kara, considerăm seria a doua a Familiei
c-a o importantă sursă de informare pentru cunoaşterea activităţii acestora.
Tipărită la început de către Tipografia şi librăria românească S.A.
Oradea, Familia a ieşit începind cu nllJillărul 8-9 din 1927 de sub teascurile Tipografiei „Athenaeum".
Pe toată perioada de apariţie, ,greutăţile materiale n-au ocolit revista. Singura sursă de venituri erau abonamentel,e, de aceea paginii~
Familiei conţin numerioase apeluri către cititori ,pentru plata abonamentelor. în anul 1926 de pildă revista avea 2 500 de ,abonaţi 16 • Samarineanu
însuşi descrie starea financiară precară în care şi-a început Familia
existenţa, dar în acelaşi timp şi hotăirirea de a tface faţă greutăţilor: ,,Cînd
a apărut primul oaiet al Familiei, seria II-a, aveam ,exact ca,pitalul suficient pentru procurarea unui pachet de ţigări. Dar aveam tot elanul tinereţii în vine şi întreaga hotărîre a macedoneanului" 17 • A:bi.a intmtă în
al patrulea an de ,apairiţie, copleşită de greutăţile financiare, Familia şi-a
încetat apariţia. Cei doi ,principali ·redactOl'i, M. Samarineanu şi George
A. Petre şi-au pus în anii unmători experienţa lor de gazetari în slujba
unuia dintre cele mai bune ootidiene orădene din perioada interbelică Gazeta de V est.
Socotind că o trecere în revistă a cuprinsului Familiei pe toată perioada sa de apariţie, prin inteiimediul unui indice bibliografic complet,
a,r putea oferi un instrument de luCI"U util pentru cercetători, am alăcuit
acest indice, pe care-l dăm în anexă. Am optat pentru un indice analitic,
în cadrul fiecărui capitol autorii fiind înşkaţi în ordine alfabetică, cu indicaTea, în dreptul fiecă,ruia, oronologic, a colaborărilor. Acolo unde a
fost posibilă identificarea, au fost trecute şi pseudonimele folosite de unii
colaboratori.
Indicele cuprinde următoaTele capitole:
1. Poezie
2. Poeme în proză
3. Proză
4. Teatru
5. A['ticole şi note eu rprobl~matkă culturală
6. Articole şi note referitoare la istoria şi viaţa culturală a Bihorului
16
17

Familia, 1929, nr. 4, p. 17.
M. G. Samarineanu, Fondatorul „Familiei", în Familia, 1941, nr. 4-5,

p. 107.
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Articole şi note cu conţinut soci,al-politic
Cronica literară!
Revista revistelor
Aforisme şi cugetări
Glume şi anecdote
Iconografie
a. Portrete
b. Reproduceri după lucrări de artă
c. Alte ilustraţii
REVISTA „FAMILIA" SERIA A DOUA (1926-1929)
INDICE BIBLIOGRAFIC

1. Poezie

Poezii, i(trad. de George

Ady, Endre

A. Petre).

1Q29,

nr. 1-2, p. 13
Bihor, I.
Bota, George
(Seneca)

-

Ciorănescu,

Ioan

Constant, Eugen

Săracilor, (trad. de Al. T. Stamatiad), 1928, nr. 11-12, p. 6
Singur, 1927,. nr. 1-2, p. 5
Amurg de toamnă, 1928, nr. 1-2, p. 6
Frumuseţea păunului, 1926, nr. 1, p. 13
Boul şi ţînţarul, (prelucrare după Esop),
1926, nr. 5, p. 13
Epigramă (Unui doctor în teologie), 1926,
nr. 6, p. 2
Lui Isus, 1926, nr. 7, p. 13
Crucea roşie, 1926, nr. 8, p. 12
De ce te-ascunzi din calea mea?, 1926,
nr. 9, p. 12
!nvăţătoarea, 1926, nr. 10, p. 12
Pe valuri, 1927, nr. 1-2, p. 10
Cînd nu te văd, 1927, nr. 3-4, p. 12
Zeiţă şi femee, 1927, nr. 5-7, p. 7
Epigrame, 1928, nr. 9-10, p. 12
Porcul boierit, 1928, nr. 11-12, p. 8
Fîntîna, 1926, nr. 1, p. 11
Mistreţul, 1926, nr. 3, p. 6
Invingătorul, 1'926, nr. 4, p. 2
Sfîrşit, 1926, nr. 5, p. 13
Felinwrul, ,1927, nr. 5-7, p. 4
Scrisoare de ftizic, 1927, nr. 10-11, p. 13
Bătrîneţe, 1928, nr. 3-4, p. 13
Păr b.lond, 1928, nr. 5-6, p. 9
Prin noapte prevestiri, 1928, nr. 5-6,
p. 14

Moartea

Baudelaire, Charles

-
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Constant, Savin
C'...-0nstan tinescu, C.

Constan tines<:uDelaibaia, I. ·
David€scu, N.
Derjavin
Diana

Doboş,

-

Constantin

-

-

8

Iarna, 1928, nr. 7-8, p. 15
Steaua, 1929, nr. 1-2, p. 17
Spleen, 1927, nr. 8-9, p. 4
Amintiri, 1927, nr. 10-11, p. 7
Scrisorile . .. , 1927, nr. 12, p. 12
Taioo lui Machbeth, 1926, nr. 2, p. 10
Spre casă ... , 1928, nr. 1-2, p. 15
Tîrziu ... , 1927, nr. -10-11, p. 16
Misterul, 1928, nr. 5----6, p. 15
ln lumile astrale, 1928, nr. 9-1-0, p. 14
Fiul omului, 1927, nr. 12, p. 8
Lui Dumnezeu, (trad. de I. G. Dimitriu),
1928, nr. 3-4, p. 15
Vîrful de munte, 1921, nr. 3-4, p. 12
Cîntec, 1927, nr. 5-7, p. 10; 1928, nr. 1-2,
p. 6
Catrene, 1928, nr. 9-1-0, p. ,14
Visuri de iarnă, 1926, nr. 1, p. 12
De dragul codrului ... , 1926, nr. 6, p. 5
Şi dacă codrul lin suspină ... , 1·926, nr. 7.

p. 7
-

Dragnea, Marin
Eftimiu, Victor

En~escu, Artur

Georgescu Theologu, G.

-

Poliţa,

1926, nr. 8, p. 10
Furtuna, 1926, nr. 9, p. 2
M-am avîntat ... , .1926, nr. 10, p. 3
Bachică, 1927, nr. 1-2, p. 17
Cu cită grijă ... , 1927, nr. 10-11, p. 13
Mai vino iarăşi ... , 1927, nr. 12, p. 24
O lipsă, 1928, nr. 1-2, .p. 15
1n clipa mai tristă-a'nserărei . .. , 1928,
nr. 7-8, p. 10
Blestemul, 1928, nr. 11-12, p. 11-12
Cîntece de toamnă, 1926, nr. 3, p. 11
Prieteni morţi, 1926, nr. 5, p. 2
Fragment din „Glafira", 1926, nr. 8, p. 6
Reîntoarcerea; Trandafirul; Tăcere, 1927,
nr. 1-2, p. 2
De dnd aştepţi? ... , 1921, nr. 3-4, p. 3
Crisanteme, 1927, nr. 8-9, p. 2
Din poeţi chinezi, 1928, nr. 7-8. p. 1O
Cu mînă albă ... , 1929, nr. 1-2, p. 3
Din stele, 1926, nr. 9, p. 4
Lacrimi! ... , 1927, nr. 10-11, p. 6
Sonet, 1927, nr. 12, p. 4
Ctntecele toamnei, 1929, nr. 1-2, p. 16
Floriile, 1927, nr. 3-4, p. 5
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Abisul {după Sully Prudhomme), 1927,
nr. 5-7, p. 7
Prin întuneric, 1928, nr. 1-2, p. 7
Strofe pentru veacul meu, 1926, nr. 5, p. 6
Glasul lnvingătorului, 1926, nr. 6, p. 5
Statuia, 1926, nr. 7, p. 8
Nelinişte, 1926, nr. 9, p. 11
Unei femei, 1926, nr. 10, p. 8
Cîntec pentru zilele din urmă, 1927, nr. 12, p. 10
Iertarea lui Cain, 1927, nr. 5-7, p. 14
Rugă, 1927, nr. 8-9, p. 5
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Vulcan, Iosif -- 1926, nr. 2, p. 1 ,(desen);
1927, nr. 10-11, p. 1
Vulcan, Samuil - 1928, nr. 5-6, p. 1
Wilde, Oscar - 1929, nr. 1-2, p. 12 (desen)
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după lucrări de nrtd

Ardeleancă,

1926. nr. 4, pe copertă
(sculptură), 1926, nr. :3. p. 0
Avram Iancu, (sculptură), 19:26, nr. :2 pc co-

Dumitrescu, Ştefan
Durnitriu, George
Dumitriu Bârlad, I.

-

Gentile da Fabriano
I rimie, Nica:ae
Maczalik, Alfred
Pall, Au~ustin

-

Naşterea

-

Portret, 1926, nr. 9, p. 5
Indieni făcînd oale, 1926, nr. 9, p. 8

lngîndurată,

-

pertă

lui Isus, 1927, nr. 12, p. 2
Peisaj, {desen), 1926, nr. 1, pe copertă
Portret, 1926, nr. 9, pe copertă
- Interiorul bisericii ortodoxe din Chica]'!,
1926, nr. 8, pe

JL:ifael
Şirato, Francisc
Teodorescu Sion

Tibor, Erno

-

Fără

indicarea autorului

-

copertă

Rănitul,
Naşterea

1928, nr. 1-2, p. 14
Domnului, 1926, nr. 10, pe copcrh
Chiaburul satului, 1926. nr. 7, pe coperta
Pe malul apei, 1926, nr. 3, pe copertă
Poem cromatic, 1926, nr. 6, pe copertă
ln port, 1928, nr. 7-8, pe copertă
Repaosul marinarilor, 1928, nr. 7--8, p. ·>
Piaţa Regina Maria din Oradea, 1928, nr.
7-8, p. 3
Pe plaje, 1928, nr. 7-8, p. 6
Spre casă, 1928, nr. 7-8, p. 8
Procesiunea, 1928, nr. 7--8, p. 11

Bustul lui N. Bogdan, inaugurat la Vaşcă11,
1927, nr. 8-9, p. 12
Iosif Vulcan {bust), 1927, nr. 10-11, pe copertă

Bustul lui Iosif Vulcan, 1927, nr. 10-11. p.
3
Naşterea

-12, pe

c. Alte
Piaţa
Piaţa

Domnului,

(pictură),

1928. nr. 11-

copertă

ilustraţii

Unirii din Oradea, 1926, nr. 9, p. 1
Regina Maria din Oradea, 1926, nr. 9.

p. 3
Grupul de diletanţi din Oro dea, cost II rnar i
pentru actul I din „lnşir'te mărgărite" ele
Victor Eftimiu, 1927, nr. 1-2, p. 15
Palatul Episcopiei Române-Unite Omdc.1,
1927, nr. 5-7, p. 3
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Jubileul Episcopiei Române Unite din Oradea - Cortegiul Nunţiului Papal, 1927, nr.
5-7, p. 5
Biserica Catedralei Române Unite din Oradea, 1927, nr. 5-7, p. 8
Băile Sovata, 1927, nr. 8-9, p. 9
Vedere cu Capul Caliacra, 1927, nr. 8--q_ p.
14

Vedere cu plaja Ecrenc, 1927, nr. 8--9. p.
14

Vedere cu coasta de argint, 1927, nr. 8-9,
p. 15
Inaugurarea bustului lui Iosif Vulcan, 1927,
nr. 10-11, p. 2
Palatul Şcoalei de subofiţeri în care se 1,a
instala Universitatea din Oradea, 1927, nr.
10-----11, p. 5
Casa învăţătorilor din Oradea, ale cărei temelii s-au pus anul acesta, prin stăruinţa
d-lui F. Nuri (desen), 1927, nr. 10-11, p. 11
Şcoala de menaj din Oradea, atelierul de ţe
sut, 1927, nr. 12, p. 18
Şcoala de menaj din Oradea, atelierul de
gătit, 1927, nr. 12, p. 19
Castelul regal de la Iţcani (Bucovina), 1928,
nr. 7-8, p. 4
Cu căruţa, la Vatra Dornei, 1928, nr. 7-8,

p. 12
-

Primăria

Vatra Dornei, 1928, nr. 7-8, p.

13

-

Studenţi italieni în frunte cu dl. prof. Claudiu Isopescu, la Oradea, 1928, nr. 7-8, p.

14

-

Studentul italian Iorietti Elia şi ajutorul de
mecanic Ucelli Gaudenzio, 1928, nr. 7-8,
p. 14
Grup de ţărani din Bucovina, 1928, nr. 7-8,
p. 15
Românaşi de la Vatra Dornei, 1928, nr. 7-8,
p. 16
Palatul M. S. Regina Maria din Balcic, 1928,
nr. ·9-10, p. 7
Balcic, 1928, nr. 9-10, p. 8
Coasta de Argint, 1928, nr. 9-10, p. 9
Spre casă, 1928, nr. 9-10, p. 10
Periferia Oradiei, 1928, nr. 9-10, p. 10
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Cornea

-

30

Casă ţărănească din Bihor, 1928, nr. 9-10.
p. 11
Intrarea în sat, 1928, nr. 9-10, p. 11
Malul Crişului - Oradea, 1928, nr. 9-10.
p. 12
Un sat, 1928, nr. 9-10, p. 12
Vedere din Tihuţa (Bucovina), 1928. nr.
9-10, p. 13
La albit pînza - Vama (Bucovina}, 1928,
nr. 9-10, p. 13
Oradea - Primăria şi statuia Regelui Ferdinand I, 1928, nr. 9-10, p. 14
Costume din Bihor, 1929, nr. 1-2, p. 6
Toboşar din Bihor, 1929, nr. 1-2, p. 9

LA REVUE „FAMILIA" DEUXIEME SERIE (1926-1929)
INDEX BIBLIOGRAPHIQUE
(Resume)

Entre 1926-1929 est parue a Oradea la deuxieme serie de la revue Familia,
dont Ies principaux redacteurs ont ete Ies ecrivains Mihail G. Samarineanu et
George A. Petre.
La revue poursuivait a ressusciter la tradition de l'ancienne revue, redigee par
Iosif Vulcan entre 1865-1906, et en meme temps, d'apporter sa contribution au
developpement de la culture nationale dans 1'ouest du p~s dans Ies conditions
d'une Roumanie reunie.
L'auteur analyse le profil de „Familia", passe en revue Ies principaux collaborateurs, en annexant a la fin !'index analytique complet de cette publication.
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ACTIVITATEA STIINTIFICĂ
A SECTIEI
DE ISTORIE
,
,
A MUZEULUI ŢĂRII CRIŞURILOR PE ANUL 1979
de

VIOREL FAUR

Preocupările ştiinţifice ale membrHor secţiei au vizat mai ales depistarea de mărturii şi obiecte muzeale, care au fost utilizate pentru
completarea colecţiilor, organizarea de expoziţii tempornre şi ca material documentar în cadrul unor manifestări culturale (lecţii tematice,
simpozioane, conferinţe, seri muzeale, etc.). S-a continuat acţiunea de
completare a fişelor ,analitice de obiect, conform sarcinilor de plan.
Un efort notabil a fost depus în direcţia realizării obiectivelor ce
ne revin din planul naţional unitar de cercetare, care au fost îndeplinite. De menţionat faptul că membrii colectivului secţiei au elaborat.
lucrări ştiinţifice care nu figurau în planul de activitate pe acest an ;_11
instituţiei. Ca atare, în consemnările noastre vor apare multiple titluri
de comunicări care au fost susţinute in unele oraşe ale ţării, ca şi ale
celor redactate şi aflate în curs de editare. Se constată, deci, o completure a obiectivelor din plan cu altele noi, impuse de necesitatea extinderii cercetărilor ştiinţifice şi a elucidării unor problematici apărute pe
parcursul desfăşurării investigaţiilor.

I.

Cercetări ştiinţifice

efectuate
a.

Săpături

arheologice

_.\u fost continuate săJpăturile arheologice: în aşezarea neolitică de
la Suplacu de Barcău aparţinînd culturii Starcevo-Criş (de către Doina
lgnc1t, muzeograf pr1ncipal); în aşezarea ha'1lstattiană dacică din secolele
I î.e.n. - I e.n. de la Tăşad (de dr. Nicolae Chidioşan, muzeograf principal); lîngă Cetatea de pămînt de la Biharea, în locul grădina C.A.P. Baraj (de dr. Sever Dumitraşcu, directorul muzeului). S-au efectuat cercetări arheologice de suprafaţă la Fegernicu Nou şi Petrani (de dr. S.
Dumitraşcu), precum şi 6ăpături paleontologice şi arheoilogice în peştera
„Igriţa" (sat Peştera, corn. Aştileu) şi în peştera din satul Subpiatră
(corn. Ţeţchea) (de D. Ignat şi Tiberiu Jurcsak). Materialele arheologice
descoperite au fost, în cea mai mare parte, selectate, restaurate şi in-
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ven tariate, deci Lncl use în colecţia secţiei de istorie. Această operaţie \'~l
fi terminată la începutul anului 1980, astfel că întregul material arheologic va fi cuprins în evidenţa ştiinţifică primară, fiind totodată luate
măsuri de conservare corespunzătoare.
b. Cercetări în arhive şi fondurile documentare ale unor biblioteci

Pentru cunoaşterea mai temeinică a realităţilor bihorene din ve;icul al XVIII-lea au fost iniţiate cercetări la fi-liala din Oradea a Arhivelor Statului (de către Gheorghe Gorun, muzeograf), care au a\·ut c-ci
rezultat depistarea de informaţii inedite referitoare la eforturile oraşului
Oradea pentru a-şi recîştiga autonomia. Au fost continuate cercetările
(arhi\"istice şi în periodicele epocii) în legătură cu învăţămîntul românesc din Bihor în primele decenii ale secolului al XX-lea (de Viorel
Faur, şef birou) şi cu reuniunile 'învăţătorilor români din aceeaşi parte
a ţării, care s-au organizat şi şi-au desfăşurat activitatea pînă la actul
Unirii din 1 Decembrie 1918 (tle V. Faur)
Au fost, de asemenea, cercetate aspecte ale vieţii culturale bihorene
în perioada interbelică (de Lucia Cornea, muzeograf principal), mai
exact revista Familia seria a II-a (apărută la Oradea între 1926-1929)
şi activitatea despărţămintelor bihorene ale Astrei în perioada dintre
1919-1926 (L. Cornea).
Paralel cu investigaţiile la care ne-am referit, cuprinse în planul
anual de activitate ştiinţifică, au fost efectuate şi altele, rezultatele
acestora fiind finalizate în lucrările ale căror titluri vor fi menţionate
în rîndurile următoare.

II.

Lucrări ştiinţifice apărute

Dr. NICOLAE
CHIDIOŞAN

LUCIA CORNEA:

în 1979.

săpăturilor arheologice întreprinse în anul 1978 în satul Tăşad, comuna
Drăgeşti, jud. Bihor, în Materiale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979 p. 85-86
1. Revista „Familia" seria a patra (19411944). Indice bibliografic, în Crisia, IX,

1. Raport asupra

1979, p. 84 7-865
2. Din experienţa secţiei de istorie a Muzeului
Ţării Crişurilor

privind activitatea cu pre-

şcolarii,

Dr. SEVER
DUMITRAŞCU:

în loc. cit., p. 839-846
1. Romanica (I). Note bibliografice, în Crisia, IX, 1979, p. 89-144
2. Note privind colecţia arheologică a Liceu-

lui „Emanuil Gojdu" din Oradea. Contribuţia profesorului T. L. Roşu la cunoaşte
rea şi salvarea patrimoniului arheologic
orădean, în Zoe. cit., p. 807-822
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3. Descoperiri arheologice dacice de cpocâ romană de la Biharea, în Ziridava, XL 1979,
p. 195-218
4. Un atelier La Tene de prelucrat ccramic{î
descoperit la Biharea, în Sargetia, 1979
5. Raport asupra cercetărilor arheologice de la
Mişca (Judeţul Bihor}, în Materiale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979, p. 161-16(i
6. Raport asupra săpăturilor arheologice clin
anu,l 1978 de la Biharea, în Zoe. cit., p. 297
-307
1. Istoriografia românească din Bihor între
anii 1849-1918, în Crisia, IX, 1979, p.
197-206
2. Documente şi memorii privind luptele

pentru eliberarea Banatului şi Crişanei
(august-octombrie 1944), în loc. cit., p.
589-720 (colaborare cu Ioan Marine,cu
Valeriu R. Giuran)

şi

3. Din aprecierile lui Iosif Vulcan despre acţiunile unor participanţi
mână din 1848, în Revista

la revoluţuz romuzeelor )i mo-

numentelor, 1979, nr. 2, p. 52-55
4. Aspecte ale luptei pentru drepturi naţ.io
nale ale românilor orădeni (1849-1914),
în Cumidava, 1979
5. Lupta românilor din Crişana pentru drepturi naţionale în primii ani ai veacului al
XX-Zea, în Banatica, 1979
6. Un valoros material documentar (obiecte,

GHEORGHE GORUN:

DOI:(.\ IGNAT:

fotografii, manuscrise) despre evenimentele
din anii 1916-1918 intrat recent în colecţiile Muzeului Ţării Crişurilor, în Revista
muzeelor şi monumentelor, 1979, nr. 910.
I. Mişcările ţărăneşti de pe domeniUe Beiuş,
Vaşcău şi Beliu de la mijlocul secolului al
XVIII-Zea, în Crisia, IX, ,1979, p. 167-181
2. Aspecte ale istoriei comerţului orc,dean în
secolul al XVIII-Zea, în loc.cit., p. 765-773
1. Cercetări arheologice şi paleontologic în
Defileul Crişului Repede, în Crisia, IX,
1979, p.
Jurcsak)

61-75
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4

Aşezarea neolitică aparţinînd

culturii Starde la Fughiu (jud. Bihor), în loc.
cit., p. 721-733
3. Aşezarea neolitică de la SuplaC'U de Barcău
(judeţul Bihor). Raport preliminar, în Materiale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979,
p. 45-54
cevo-Criş

III.

Lucrări ştiinţifice

Dr. NICOLAE
CHIDIOŞAN:

elaborate

1. Descoperiri arheologice de la sfîrşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în
peştera Mişidului

2. Complexe celtice hallstattiene timpurii în
Crişana

LUCIA CORNEA:

Dr. SEVER
DUMITRAŞCU:

VIOREL FAUR:

1. Aspecte ale vieţii culturale bihorene în perioada interbelică. Modalitate de prezentare muzeografică (lucrare de atestare)
2. Revista „Familia", seria a II-a. Indice bibliografic
3. Activitatea despărţămintelor bihorene ale
Astrei între 1919-1926
1. Descoperirile arheologice geto-dacice din
sec. IV-III î.e.n. de la Biharea
2. Două ateliere de modelat şi ars caramică
descoperite în Crişana
3. Un atelier La Tene de prelucrat ceramică
descoperit la Biharea (II)
1. Statutele Societăţii pentru înfiinţarea unei
şcoli secundare româneşti de fete în Oradea (1880)
2. Contribuţia publicaţiei orădene „Lucrări
ştiinţifice" la reconstituirea istoriei locale
,3_ Index alphabeticus: Crisia I-X (1971-1980)
4. Evoluţia cercetării istoriografice bihorene
în cei 3 5 de ani de la eliberare
5. Momente ale luptei românilor din Crişana
pentru afirmare culturală (1849-1918)
6. Aspecte ale istoricului reuniunilor învăţă
torilor din Crişana (1875-1914).
7. Legăturile Reuniunii de cîntări ,,lliluria•·
din Oradea cu societăţiie muzicale româneşti (1900-1918)
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Consideraţii
Crişana

despre lupta românilor din
pentru afirmare culturală (1849-

-1918)

GHEORGHE GORUN:

DOINA IGNAT:

IV.

Participări

9. Raport asupra activităţii ştiinţifice a secţiei de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor
în 1979
10. Documente despre manifestările populaţi
ei româneşti din Bihor împotriva legilor
şcolare ale lui Apponyi (1907)
1. Aspecte ale luptei cetăţenilor din Oradea
pentru autonomia oraşului (I). Contribuţii
la o istorie a oraşului Oradea în secolul al
XVIII-Lea.
2. Cartea străină în Biblioteca secţiei de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea în 1979
1. Tipologia uneltelor de piatră din aşezarea
neolitică de la Suplacu de Barcău
2. Ceramica pictată din aşezarea neolitică de
la Suplacu de Barcău

la sesiuni ştiinţifice

1. A XIII-a sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor
arheologice din 1978 •(Oradea, 9-11 martie 1979): dr. Sever Du mi t r a ş cu (lucrările de la cap. II, p. 5 şi 6), dr. Ni c o 1 a e C h i di o ş an (lucrarea la cap. II, p. 1) şi D. Ignat (lucrarea de rla cap.
II, p. 3)
2. 75 de ani de la mişcarea ţărănească de la Aleşd r(Aleşd, 12 aprilie
1979): V. Faur (lucrarea de la cap. II, p. 5)
3. Permanenţă şi continuitate. Istorie şi realizări (Timişoara, 5-6 mai
1979): dr. N. C hi di o ş an (lucrarea de la cap. III, p. 2), V. Faur
(lucrarea de la cap. III, p. 8) şi D. I g n a t (lucrarea de la cap III,
p. 1)
4. Continuitate multimilenară (Cluj-Napoca, 25-27 mai 1979): dr. S.
Du m i t r a ş c u (lucrarea de la cap. III, p. 3), V. F aur (lucrarea
de la cap. III, p. 5), dr. N. C hi di o ş an ,(lucrarea de la cap. III,
p. 1) şi D. Ignat (lucrarea de la cap. III, p. 2).
5. Sesiunea consacrată aniversării a 35 de ani de la înfăptuirea insurecţiei naţionale armate, antifasciste şi antiimperialiste din august
1944 (Oradea, 28 iulie 1979): dr. S. Dumitra ş cu, Muzeul Tării
Crişurilor - realizare a politicii partidului nostru în judeţul Bihor,
în domeniul ştiinţei şi culturii; V. Faur (lucrarea de rla cap. III,
p. 4).
47 - Crisia -

1980
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6. Sesiunea ştiinţifică jubiliară a Muzeului judeţean Baui Mare {1214 octombrie 1979); dr. S. Dumitra ş cu, Muzeul Ţării Crişurilor

-

realizări şi

perspectice.

7. Sesiunea ştiinţifică a secţiei de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor
(25 octombrie 1979); dr. S. Dumitra ş cu, Rezultatele săpături
lor arheologice de la Biharea - 1979; V. Faur (lucrarea de la
cap. III, p. 2), dr. N. C hi di o ş an, Cercetările de teren de la Tă
maşda; L. Cornea (lucrarea de la cap. III, p. 2) şi Gh. G o r u n
(lucrarea de la cap. III, p. 1).
8. Sesiunea de rapoarte referitoare la cercetarea ştiinţifică din muzeele
de istorie pe anul 1979 (Sibiu, 29-31 octombrie 1979): V. Faur
(lucrarea de la cap. III, p. 9)
9. Sesiunea ştiinţifică a Muzeului judeţean Arad (9-10 noiembrie 1979):
dr. S. Dumitra ş cu, Descoperiri arheologice de la sfîrşitul epocii
bronzului şi începutul epocii fierului de la Biharea (în colaborare cu
I. E mod i); V. Faur {lucrarea de la cap. III, p. 6).
1O. Sesiunea ştiinţifică „Oameni din Bihor" (Oradea, 16-17 noiembrie
1979): V. Faur (lucrarea de la cap. III, p. 7).
11. ,,2050 de ani de la constituirea primului stat dac centralizat şi independent sub conducerea lui Burebista (Muzeul de istorie şi artă Zalău;
20-21 decembrie 1979): V. Faur, Societatea culturală „Dacia
Traiană" a studenţilor romdni din Bihor (1918-1919); G h. Gorun,
Contribuţii

la

cunoaşterea dezvoltării meşteşugurilor orădene

în sec.

al XVIII-Zea.
Fimuizarea unor cercetări şi rea'1izarea parţială a cîtorva dintre acestea se reflectă, aşadar, în cele 20 lucrări şi rapoarte publicate de membrii
colectivului, după cum urmează: dr. S. Dumitra ş cu - 6, V. Faur
- 6, D. I g n a t - 3, L. C or ne a - 2, G h. Gorun - 2 şi dr.
N. C hi di o ş an - 1), precum şi în numărul mare (22) de lucrări redactate (după cum urmează: V. Faur - 10, Dr. S. Dumitraşcu
- 3, L. C or ne a - 3, G h. G or un - 2, dr. N. C hi d i o ş a n
- 2, D. Ignat - 2), majoritatea fiind deja prezentate la cele 11 sesiuni
ştiinţifice organizate în Oradea, Timişoara, Cluj-Napoca, Sibiu,
Baia
Mare, Arad, Zalău şi Aleşd. La unele din aceste sesiuni au fost făcute
comunicări originale, care se adaugă celor deja menţionate.
Se poate afirma, cu dep:ină îndreptăţire, că muzeografii orădeni au
desfăşurat în acest an o '1aborioasă activitate ştiinţifică concretizată şi în
editarea anuarului Crisia (1979), acţiune care a necesitat reale eforturi,
prestate cu promptitudine şi rigoare de către membrii colectivului redacţional.
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ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCATIVA A SECŢIEI DE ISTORIE
A MUZEULUI ŢĂRII CRIŞURILOR PE Al\'UL 1979
de
DOINA IGNAT

I.

Expoziţii

temporare:

1. Civilizaţia geto-dacilor din Valea Siretului, organiziată de secţia

de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor în colaborare cu Muzeul de istorie
şi artă Bacău, Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Brăilei, Muzeul Judeţean
Galaţi, Complexul Muzeal Piatra Neamţ, Muzeul de Istorie Roman şi
Muzeul Mixt Tecuci. Vernisaj: 9 martie, Muzeul Ţării Crişuri.lor. Din
partea instituţiei noastre, a participat la organizare tovarăş 1..1l
dr. S. Dumitraşcu;
Prin intermediul unor vestigii arheologice de o valoare deosebit~\,
expoziţia .a prezentat trei mari perioade istorice din această zonă: civilizaţia geto-dacă din veacurile V-III î.e.n., perioada clasică (sec. I î.e.n.)
şi cultura materială a dacilor liberi carpii - , puternic influenţată de
cultura romană din sec. II-III e.n.
Expoziţia a fost deschisă în lunile martie şi aprilie.
2. Periodice bihorene (sec. XIX-XX). Autorii tematicii: V. Faur;
colaborator Gh. Gorun Vernisaj: 29 iunie, Muzeul Ţării Crişurilor.
Pentru prima dată publicul a avut prilejul să cunoască strădaniile
unor cărturari bihoreni de a asigura editarea unor numeroase reviste
şi ziare în oraşele bihorene, insistîndu-se asupra caracterului militant al
activităţii publicistice, al contribuţiei acesteia la cultivarea sentimentelor de apropiere şi respect între locuitorii acestor meleaguri.
3. Realizări urbanistice bihorene în anii socialismului. Autorii tematicii: Lucia Cornea şi Nicolae Chidioşan. Colaboratori ,la organizare: Livia
Roşu, Gh. Gorun şi I. Marinescu. Vernisaj: 17 august 1979, Muzeul
Ţării Crişurilor.
Organizată în cinstea celei de-a 35-a aniversăiri a Eliberării României, în colaborare cu Centrul de proiectare judeţean Bihor, expoziţia a
prezentat - prin intermediul unor fotografii şi machete - aspecte ale
realizărilor urbanistice moderne din oraşul Oradea şi judeţul Bihor. Au
fost,.expuse cu acest prHej şi trei variante ale viitorului centru politicoadministrativ al municipiului Oradea.
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4. 23 August 1944-1979. Autorii tematicii: Viorel Faur, Lucia Cornea şi Ioan Marinescu. Colaborator la organizare: Gh. Gorun. Vernisaj
- 28 august 1979, Cabinetul judeţean Bihor pentru activitatea ideologică şi politico-educativă.
Expoziţia a cuprins importante documente de arhivă, articole de
presă, fotografii, ilustrînd aspecte ale istoriei Bihorului !În cei 35 de ani
de istorie socialistă, precum şi numeroase cărţi social-politice apărute

'în acest interval.
5. Momente din lupta poporului nostru pentru independenţă şi unitate naţională - ex:(X)ziţie personală a Oliviei Strachină, arhivist principal la Direcţia Generailă a Arhivelor Statului Bucureşti. Organizator:
V. Faur. Vernisaj: 30 august, Muzeul Ţării Crişurilor. A fost 'închinată
celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român şi ,aniversării
a 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat şi independent
condus de Burebista.
6. Descoperirile arheologice de Ia Tăşad, 1969-1979. Autorul temalicii: Nicolae Chidioşan. Vernisaj - 10 noiembrie 1979, l a MuzeUJl Ţării
Crişurilor. Expoziţia a cuprins rezultatele cercetărilor întreprinse
în
aşezarea haUstattiană şi dacică de pe Cetăţeaua satul Tă,şad . .Aiu fost
prezentate vase de lut, unelte, podoabe şi obiecte din bronz, fier, argint,
precum şi două tezaure: unul monetar, iar altUJl de podoabe dacice de
argint. Exipoziţia se completează cu un bogat material ilustrativ {fotografii, planuri, profile).
7. Momente ale luptei bihorenilor pentru Unirea Transilvaniei cu
România. Autorul tematicii: Viorel Faur. Colaboratori la organizare:
Lucia Cornea şi Gh. Gorun. Vernisaj - 1 Decembrie 1979, în Muzeul Ţării Crişurilor. Au fost prezentate documente despre lupta maselor
populare din Bihor pentru reailizarea statului naţionail unitar român, în
contextul luptei generale a poporului nostru pentru înfăptuirea idealului unităţii naţionale.
8. Arta neolitică în Bihor. Autorul tematicii: Doina Ignat. Vernisaj
la 14 decembrie 1979, 'în Muzeul Ţării Crişurilor.
Expoziţia a prezentat creaţiile artistice a le epocii neolitice i lustrate
prin forme ceramice care depăşesc necesităţile utilitare pentru care au
fost create iniţial, pictura aplioată pe suprafaţa unor vase, atît în exterior, cit şi în interior.
Colectivul secţiei de istorie a ol'ganizat şi susţinut numeroase
simpozioane pe teme actuale din istoria patriei noastre, dintre care
1

1

1

cităm:

1. Luptele ceferiştilor şi petroliştilor din ianuarie-februarie 1933,
moment de seamă în istoria clasei muncitoare (susţinut de L. Cornea şi
G. Gorun la Atelierele de zonă C.F.R. Oradea).
2. 2050 de ani de la crearea statului dac centralizat şi independent
condus de Burebista (susţinut de D. Ignat şi N. Ohirlioşan la Casa Anmalei din Oradea).
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a parti-

1n oraşele Vaşcău, Marghita şi Tinca, colectivul constituit din Liviu
Borcea, Viorel Faur şi Nicolae Chidioşan au susţinut simpozioane pe
probleme de istorie locală şi tradiţii rprogresiste de-a lungul veacurilor.
Au fost organizate două seri muzeale: Arheologie, tehnică, literatură
de D. Ignat şi Poezia primăverii de Viorel Faur şi Ioan Marinescu 1 •
Colectivul secţiei de istorie a susţinut un număr de 42 conferinţe,
84 lecţii tematice şi a publicat 28 articole în presa locală şi centrală.
Viorel Faur, Seri muzeale la Oradea, în Revista Muzeelor
1979, nr. 8. p. 85-8'6.
1
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ACTIVITATEA MUZEOGRAFICĂ A SECŢIEI DE ISTORIE
A MUZEULUI ŢARII CRIŞURILOR PE ANUL 1979
de
GHEORGHE GORUN

Colectivul secţiei de istorie a continuat şi în cursul anului 1979 activitatea de depistare, păstrare, conservare şi expunere a pieselor muzeale,
de sporire a colecţiilor secţiei de istorie, care a crescut cu 5,6 0;0 faţă de
anul precedent, actualmente acestea conţinînd peste 100.000 de piese.
în urma săpăturilor arheologice efectuate de specialiştii secţiei au intrat în colecţiile noastre un număr de 3 618 piese arheologice, după cum
urmează:

(prelucrarea
-

Suplacu de
Biharea

Barcău

Mişca
Tăşad

Suplacu de Barcău
fiind încă
Biharea

ştiinţifică

-

campania 1978:
1 674
campania 1978:
409
- campania 1978:
124
- campania 1978:
511
- campania 1979:
512
în curs de desfăşurare)
- campania 1979:
388

piese
piese
piese
piese
piese
piese

Au mai intrat în colecţiile secţiei de istorie o serie de materiale ar-heologice de mare valoa,re, prin donaţii: fibulă dacică din argint descoperită
la Sacalasău Nou, tezaurul de podoabe dacice din arigint descoperit la
Sacalasău Vechi, ceramică descoperită la Otomani, Valea lui Mihai şi o
rîşniţă de calcar descoperită la Birtin (23 piese).
Secţia de istorie a achiziţionat 6 obiecte din epoca medievală, de mar-e
valoare, printre care amintim un mojar din aramă datat 1590, un sigiliu
din secolul al XVII-lea şi două ceasuri de masă din secolul al XVIII-lea.
în patrimoniul secţiei au mai intrat 7 arme din secolele XVIII-XIX,
printre care o flintă turcească şi un iatagan.
Au fost donate secţiei de istorie 12 decoraţii şi medalii acordate unor
luptători pentru libertatea şi independenţa patriei din cursul celor două
războaie mondiale, printre care amintim Crucea de război franceză acordată
lui Leonarid Mociulschi ide Ministerul de război al Franţei pentru actele
de eroism din cursul primului răziboi mondial, ordine şi medalii ,româneşti
acordate generalului locotenent Leonard Mociulschi, Vasile Jarca şi Iuliu
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Gavriletea pentru acte de eroism în cursul luptelor pentru eliberarea
Transilvaniei de nord şi a Bihorului din toamna anului 1944.
In colecţia de documente de epocă modernă şi contemporană au intrat în cursul anului 1979 un număr de 1091 documente. Cele mai importante dintre acestea sînt, fără îndoială, documentele privitoare la viaţa
şi activitatea luptătoflului pentru drepturi naţionale dr. Ioan Ciordaş,
precum şi scrisori, fotografii, manuscrise ale poeitei Viora Ciordaş, cunoscut,\ sub pseudonimul „Viora din Bihor" (266 piese). De importanţă similară sînt şi cele 30 de volume de periodice „ex libris" Eugen Rozvan,
din perioada 1908-1913 precum şi trei docwnente şcolare printre care şi
diploma de doctor în drept al militantului comunist orădean.
Au fost donare secţiei de istorie 81 de documente de mare valoare
privind lupta poporului român pentru eliberarea ţării de sub stăpînirea
străină hitlerist-horthystă, dintre care se evidenţiază două manuscrise
ale generalului-locotenent Leonard Mochiulschi referitoare la lupta
armatei române pentru eliberarea Bihorului în toamna anului 1944 şi
participarea armatei române la războiul antihitlerist pe teritoriul Ungariei şi Cehoslovaciei datorate lui Iuliu Gavriletea.
Pentru ilustrarea dezvoltării Bihorului în anii socialismului au fost
depistate de specialiştii secţiei 292 documente fotografice şi 201 documente
culturale •referitoare la cele mai diverse aspecte ale vieţii economice, sociale, politice şi culturale ale Bihorului.
Au fost achiziţionate 228 de publicaţii periodice şi că•rţi care au fost
tipărite în Bihor în perioada anilor 1920-1947 dintre care amintim
Crişul Negru, (1936-1938), Beiuşul (1921-1930), Familia, seria a III-a
(1935-1940), Glasul Bihorului (1947), Plugarul (1945-1947), precum şi
o serie de anuaire ş.col-are.
Se poate afirma în concluzie, faptul că 1rezultatele activităţii muzeografice a membirilor secţiei s-a reflectat în creşterea considerabilă a colecţiilor, inventariierea, păstrarea şi conservarea lor.
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ACTIVITATEA MUZEULUI MEMORIAL „IOSIF VULCA1'"
DIN ORADEA PE ANUL 1979
de
BLAGA MIHOC

Activitatea muzeografică, de conţinutul căreia se leagă însăşi denumirea lucrătorilor de muzeu, a ocupat în preocupărde muzeografului de
la Muzeul Memorial „Iosif Vulcan" un loc central şi in anul 1979. Ea a
îmbrăcat trei direcţii: organizarea unor expoziţii, întocmirea fişelor de
evidenţă ştiinţifică a obiectelor şi îmbogăţirea colecţiilor. S-au organizat
astfel două e:x;poziţii: una cu tiblul „Coordonatele principale ale vieţii şi
activităţii lui Iosif Vulcan", organizată în colaborare cu cîţiva profesori
la sediul ,liceului pedagogic „Iosif Vulcan", din Oradea şi alta la sediul
Muzeului Memorial „Iosif Vulcan", cu titlul „Din ilustraţiile revistei
,,Familia".
în urma unei documentări cuprinzătoare, au fost completate fişe de
obiect. Ele prezintă aspectul şi conţinutul unor cărţi din colecţiile muzeului, care au sporit în acest an prin achiziţionarea unui număr de 42 piese.
Intre acestea remarcăm cîteva volume din lucrările lui Iosif Vulcan şi
ale membrilor Societăţii de lectură din Oradea, precum şi mai multe
numere din Familia (1871, 1882).
Activitatea de cercetare pe anul 1979 s-a axat pe două mari
probleme: prima de istorie a culturii, a doua de istorie economică. Ca
urmare, s-au şi elaborat următoarele lucrări: 1. Din activitatea de sprijinire a ţărănimii nevoiaşe de către revista „Familia" (1869); 2. Aplicarea
reformei agrare din 1921 pe teritoriul oraşului Oradea; 3. Nemulţumiri
ţărăneşti cu privitre la aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Beiuş,
judeţul Bihor, arflate în curs de tipărire. Amintim de asemenea că în ,1979
a fost valorificată o cercetare mai rveche prin publicarea 1lucrării
„Dr. Vasile Lucaeiu, militant pentru realizarea statului naţional unitar
român. Contribuţii documentare {în Crisia, 1979) şi s-a întreprins o activitate de documentare mai amplă în vederea origanizării unei expoziţii
cu tema Relaţii culturale româno-maghiare în Bihor. In final s-a redactat, în colaborare cu Muzeul Memorial „Ady Endre", tematica acestei
expoziţii, urn1înd ca ea să fie realizată 'Într-un viitor apropiat.
Popularizarea rezultatelor cercetării, ca şi a expoziţiei de bază, s-a
făcut prin mai multe forme de activitate între care amintim: lecţii te1
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matice (25) privind mai ales colaborările lui Eminescu, Alecsandri, Co~buc la revista „Familia"; ghidaje speciale (47); conferinţe (12), susţinute
la Clubul din Băile Felix sau la Casa de cultură a sindicatelor în faţa
membrilor cenaclului literar „Iosif VUJlcan"; seri muzeale (1. spectacoldezbatere cu piesa „Inima" de Mircea Bradu), simpozioane (1. la Arhivele Statului din Oradea, cu expunerea Fondurile arhivistice în studiul
istoriei vieţii economice şi în prezentarea muzeală a acesteia"), sesiuni
de comunicări (3) la Timişoara în 5 mai 1979 cu lucrarea Cu privire la
concepţia filozofică a Dr. Vasile Lucaciu, la sediul Muzeului Ţării Crişurilor în 12 octombrie a.c. cu lucrarea „Aplicarea reformei agrare din
1921 pe teritoriul oraşului Oradea" şi la Alba Iulia, în 1-2 decembrie
a.c., cu 1ucrarea „Aplicarea reformei agrare din 1921 pe teritoriul oraşu
lui Baia Mare, judeţul Maramureş") La aceste acţiuni participarea majoritară au deţinut-o elevii, în special cei de la liceul pedagogic „Iosif
Vulcan" şi de la Liceul de istorie-filozofie din Oradea.
Dorim să menţionăm, de asemenea, că numărul total al vizitatorilor în
anul 1979 a fost de 5120, la care se adaugă grupurile care au vizitat
expoziţia organizată la Liceul pedagogic ,,Iosif Vulcan".
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ACTIVITATEA MUZEULUI MEMORIAL „ADY ENDRE"
DIN ORADEA PE ANUL 1979
de
TOTH JANOS

Activitatea desfăşurată în cursul anului 1979 în cadrul Muzeului
memorial „Ady Endre", a fost îndreptată, 'în mod firesc, spre îndeplinirea multiplelor sarcini şi funcţii fundamentale ale unui muzeu de profi 1 memorial.
Unul din obiectivele principale l-a constituit, şi în această perioadă,
îmbogăţirea colecţiei muzeale. Pe parcursul anului au intrat în patrimoniul muzeului nostru patruzeci şi trei de obiecte muzeale, provenite din
diferite donaţii. Dintre acestea trebuie să remarcăm donaţia făcută de
graficianul bucureştean Gyorgy Mihail {şase ilustraţii la poeziile lui Ady
Endre). Piesele muzeale noi intrate au fost înregistrate, inventariate (de
ia poziţia Nr. 2044 pînă la poziţia 2086), luindu-se in acelaşi timp măsuri
corespunzătoare de păstrare şi de conservare a acestora, ca de altfel a
întregului patrimoniu. In luna septembrie 1979, conform planului general de perfecţionare a cadrelor de '1a unităţile muzeale de profil memorialistic, am participat fa cea de~a doua fază a actualului ciclu de perfecţionare, care a avut loc la Bucureşti şi Iaşi. Cu această ocazie, s-a
prezentat planul detaliat ,al 1lucrării de atestare şi stadiul de elaborare în
care aceasta se afla. în vederea cunoaşterii cît mai aprofundate a colecţiei şi în scO'pul de a dispune de o evidenţă ştiinţifică :Ia nivelul cerinţelor actuale, am continuat şi în 1979 întocmirea fişelor analitice de
evidenţă a obiectelor muzeale (în număr de 300).
Expoziţia de bază a muzeului a fost vizitată în cursul anului de
19 105 persoane, dintre care 12 500 in grupuri organizate. Pentru acestea
din urmă am asigurat îndrumarea competentă şi diferenţiată în funcţie
de componenţa grupurilor, punind un accent deosebit asupra aspectelor
educative şi emotive oferite de e:>rpoziţia de bază.
Dintre grupurile de vizitatori ,(peste 300 '1a număr) trebuie să distingem în special grupuriile de elevi, pentru care am susţinut 20 de lecţii
tematice axate pe viaţa şi opera poetului Ady Endre, şi un număr de
50 de ghidaje speciale. Colaiborarea cu şcoala s-a materializat, între
altele, şi în organizare.a unei e:,opoziţii tematice cu caracter didactic cu
privire la activitatea poetului.
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Activitatea cultural-educativă desfăşurată a cunoscut şi alte forme.
dintre care amintim seara muzeală organizată sub genericul „Poezie şi
muzică", cu participarea activă a elevilor de la Liceul Pedagogic „Iosif
Vulcan", activităţile desfăşurate cu cenaclurile literare din oraşul nostru, conferinţele sau expunerile (zece) susţinute la diferite cluburi din
localitate. Trebuie să notăm cu acest prilej participarea la două simpozioane şi la masa rotundă organizată 'în cadrul săptămînii internaţionale
a arhivelor. Popularizarea muzeului a fost servită şi de interviul dat
pentru Radio.
Muzeul nostru, ca unul dintre punctele de documentare privind
viaţa şi activitatea poetului Ady Endre, asemenea anilor trecuţi, şi în
1979 a fost căutat frecvent de către cercetători, ghizii de la O.J.T., profesorii de literatură şi chiar de elevii din clasele superioare. Pentru toţi
cei care au solicitat, am asigurat consultaţii ştiinţifke.
O altă direcţie principală către care s-a îndreptat activitatea noastră în 1979, o constituie cercetarea ştiinţifică. Alături de cercetarea cvasi-permanentă prirvind colecţia muzeală, remarcăm două teme majore:
,,Prezenţa lui Ady Endre în presa şi literatura romană", respectiv „Relaţiile culturale româno-11Wghiare în Bihor". Cu aceasttă din urmă temă,
de altfel, a fost prezentată o comunicare în cadrul Cursului de vară al
lectorilor de la C.R.C.S., organizat la Baraju-Leşu. Pe de altă parte,
această cercetare s-a concretizat în elalborarea, în colaborare cu Muzeul
memorial „Iosif Vulcan", a tematicii unei expoziţii care urmează să fie
realizată într-un viitor apropiat. Au fost efectuate şi alte cercetări arhivistice, nefinalizate încă, privind istoria culturală a oraşului Oradea în
perioada 1848-1919, Societatea literară „Szi,gligeti" din Oradea, Cercul
,,Darwin" din Oradea şi altele.
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CARTEA STRAINĂ INTRATA IN BIBLIOTECA SECŢIEI
DE ISTORIE A MUZEULUI TĂRII CRISURILOR
DIN ORADEA IN ANUL 1979 .
de
GHEORGHE GORUN

Anuarul secţiei de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor, Crisia, a fost
în anul 1979 difuzat în diferite centre ştiinţifice internaţionale, obţi
nîndu-se în schimb numeroase publicaţii de o importanţă documentară
incontestabilă, care pot fi utilizate de cercetătorii români. în acea:-;tă
idee, de a informa specialiştii interesaţi în legătură cu cărţile respective
(care pot fi consultate la biblioteca documentară a secţiei de istorie) publicăm mai jos titlurile lor, în ordinea numerelor de inventar.
Precizăm că este vorba numai de cărţile străine primite în cursul
anului 1979, precum şi faptul că vom continua să facem cunoscute lucră
rile istoriografice străine care vor fi incluse în biblioteca noastră în anii
viitori.
17.189 Sbornik praci filosoficke fakulty Brnenske University, c. 23-24,
Brno, 1977
17.195 Archeologicke rozhledy, XI, 6, 1, 1959, Praha, 1959
17.196 A Hermann Otto Muzeum Evkonyve, VI, Miskolc, 1966
17.197 Jo:-; e Corona Nune z, Estudios antropologicos en el Occidente de Mexico, Veracn.1z, 1972
17.200 Alba Regia, XII, Szekesfehervar, 1972
17.201 Slovenska archeologia, 1/XXV, Bratislava, 1977
17.236 Mitteilungen des Archăologischen Institut der Ungarischen Akademie des Wissenschaften, 3, Budapest, 1973
17.237 Mittleilungen des Archăologischen Institut der Ungarischen Akademie des Wissenschaften, 4, Budapest, 1973
17.238 Mitteilungen des Archăologischen Institut der Ungarischen Akademie des Wissenschaften, 5, 1974-1975, Budapest, 1975
17 .240 F r an k B ro m m e r, Hephaistos. Der Schmiedegott in der Antiken Kunst, Mainz, 1978
17.279 Burgenlăndische Heimatblătter, 39, nr. 3, Eisenstadt, 1977
17.280 Burgenlăndische Heimatblătter, 39, nr. 4, Eisenstadt, 1977
17.283 A Debreceni Deri Muzeum Evkonyve, XV, Debrecen, 1977
17.284 Antiquites Nationales, nr. 9, Saint-Germain-en-Laye, 1978
17.286 Quademi Urbinati di cultura classica, 28, Urbino, 1978
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17.287
17.294
17.295
17.:390
17.391
17.400
17.422
17.423
17.427
17.428
17.430
17.431
17.432
17.433
17.434
17.435
17.436
17.437
17.438
17.439
17.440
17.441
17.442
17.443
17.444
17.445
17.446
17.451
17.458
17.486
17.487
17.488
17.489
17.490
17.491
17.502
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Muzeumi kurir, II, 1:1, Debrecen, 1973
Neue Museumskunde, nr. 2, Berlin, 1978
Neue Museumskunde, nr. 3, Berlin, 1978
2-a mostra international de cinema en Sao Paulo, Sao Pauio, 1978
MASP Ano 30, Sao Paulo, 1978
Savon Luonto, nr. 1-4, Kuopion, 1978
Sbornik II. Numismatickeho symposion, Brno, 1976
Weltgeschichte bis zur Iferausbildung des Feudalismus, Berlin,
1977
ll grupo istriano dei monumenti di arhitettura sacrn. Trieste,
1978
Jan I3 e nes, Auxilia Romana in Moesia atque in Dacia. Praga,
1978
Acta Archaeologica, 30, fasc. 3-4, Budapest, 1978
Zbornik slovenskeho narodneho musea, Ilistoria, 18, M~rtin, 19,8
Alba Regia, 16, Szekesfehervar, 1978
A Miskolci Hermann Otto Muzeum Kăzlemenyei, lG, Miskolc,
1977
Archaeologia historica, 3, Brno, 1977
A Hermann Otto Muzeum evkănyve, 15, Miskolc, 1976
Archaeologiai ertesito, 105, 1, Budapest, 1978
Annuaire de la ville de Belgrade, 23, Belgrad, 1976
Silezia Antiqua, 19, Wroclaw, 1977
Pulpudeva, 2, (Plovdiv) Sofia, 1978
Monumentum, 15-16, Plovdiv, 1977
Archaeology and Anthropology: Areas of Natural lnterest, Oxford, 1977
K. A b so 1 o n - B. K 1 im a, Predmosti. Ein Mamutjăgerplatz in
Măhren, Brno, 1977
K. V a 1 o c h, Die endpălăolitische Siedlung in Smolin, Praha,
1978
Classica atque Mediaevalia J. Ludwikovsky Octogenario oblata,
Brno, 1975
Numericky K6d Moravske Malov<ine Keramiky, Brno, 1977
Arheoloska Najdisca Slovenije, Ljubljana, 1975
Jahrbuch der Coburger Landesstiftung, 23, Coburg, 1978
Quaderni Urbinati di cultura classica, 29, Urbi no, 1978
Rimske bronzane fibule, Novi Sad, 1977
Rimski Kameni spowenici u Vojvodanskon Muzeju, Novi Sad,
1977
Arheolosko Nalaziste Gonwlava, Novi Sad, 1977
Inventaria archaeologica, fasc. XLI, pl. 254-26:l, Lodz, 1978
Prehled vyzkumu, 1975, Brno, 1977
Casopis Moravskeho Muzea, 2, LXIII, 1978
Prace i materialy, 25, Lodz, 1979
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17.503 Oldrich Pelikan, Vbergangs- und Krisenperioden in der Antiken
Kunst, Brno, 1977
17 .507 Historica Carpatica, 9, Kosice, 1978
17.508 Jan Pastor, Cana a Valaliki, Kosice, 1978
17.514 Vere s s Las z 16, A Bukk hegyseg uveghutcîi. Miskolc, 1978
17.541 Keith Hit chin s, Ortodoxy ancl Nationality, Cambridge, 1977
17.543 Di e nes Istvan, A honfoglal6 magyarok, Budapest, 1978
17.544 C sorb a C sa ba, Esztergom hadi kr6nikâja, Budapest, 1978
17.546 Jahrbuch der Schweitzerisches Gesell,1,chujt fur Ur- und Fruhgeschichte, 62, Basel, 1979
17.547 Inventaria archeologica, fasc. XLII, pl. 264-2G9, Varşovia, 1979
17.550 Bran sredniowieczna z ziem polskiech, Lodz, 1978
17.570 O arqueologo Portugues, Lisabona, 1977
17.571 Wiadomosci archeologiczne, XLIII, 1, Varşovia, 1978
17.572 Wiadomosci archeologiczne, XLIII, 2, Varşovia, 1978
17.573 Przeglad archeologiczny, 26, Wroclaw, 1978
17.590 Arheoloski vestnik, 29, Ljubljana, 1978
17.591 Annuaire de la ville de Belgrade, 28-29, Belgrad, 1979
17.594 Tabula im.perii Romani, Ljubljana, 1976
17.597 Regeszeti Juzetek, 1, 30, 1976, Budapesta, 1977
17.598 Regeszeti fuzetek, 1, 31, 1978, Budapesta, 1978
17.599 Folia historica, 5, Budapesta, 1977
17.600 Folia historica, 6, Budapesta, 1978
17.601 Folia Archaeologica, 28, Budapest, 1978
17.602 Annuaire de la ville de Belgrade, 24, Belgrad, 1977
17.603 Annuaire de la ville de Belgrade, 25, Belgrad, 1978
17 .607 Archeologiai ertesită, 2, Budapest, 1978
17.612 Pierre Roua 1 e t, Zur Geschichte der Lateneforschung in
der Champagne, Marburg, 1978
17.613 H. Lent, Vber der Ursprung der norwegischen Stabkirchen,
eine bautechnische Untersuchung, Marburg, 1978
17.614 Herb e r t Lor e n z, Kommentierte Bibliographie zur Archăo
logie der Kelten, 1, 1976-1977, Marburg, 1978
17.615 Stein- und bronzzeitliche Funde Griechlands, Marburg, 1978
17.616 Forschungen in der Amazonas-Region zwischen ,1nden und Atlantik, Marburg, 1978
17.644 K unt E r n 6, Temetok az aggteleki-karszt falvaiban, Debrecen,
1978
17.647 Quaderni urbinati di cultura classica, N.s. 1, Roma, 1979
17.648 Goriski Letnik, 4-5, 1977-1978, Nova Gorica, 1978
17.649 Kulturen, Lund, 1979
17.650 A szekszardi Beri Balogh Adam Muzeum evkănyve, 8-9, Szekszârd, 1979
17.703 Neuchatel. Bibliotheque et musees, Neuchatel, 1978
17.705 Folia archaeologica, 29, Budapest, 1978
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17. 706 La civilisation classigue des daco-getes, Catalog, Bruxelles, 1978
17.716 Antiquites nationales, 10, Saint-Germain-en-Laye, 1978
17.727 A 1 ex an de r Rut t k a y, Umenie kovane v zbraniach, col.
Ars Slovaca Antiqua, nr. 3, Pallas, (Nitra) Bratislava, 1978
17.728 A 1 ex an de r Rut t k a y, Stredoveke umelecke remesla, col.
Ars Slovace Antiqua, nr. 7, Tatran, (Nitra) Bratislava, 1979
17. 729 Ev a K o 1 ni k ova, Keltske mince na Slovensku, col. Ars. Slovaca Antigua, nr. 2, Pallas, (Nitra) Bratislava, 1979
17.730 Josef V 1 ad ar, Umenie ddvnovekeho spisa, col. Ars. Slovaca
Antigua, nr. 1, Pallas, (Nitra) Bratislava, 1978
17.731 V ac 1 a v Fur mane k, Svedectvo bronzoveho veku, col. Ars
Slovaca Antigua, nr. 6, Tatran, (Nitra) Bratislava, 1979
17.732 B oh u s 1 a v C h ro p o vs k y, Krdsa slovenskeho sperku, col.
Ars Slovaca Antiqua, nr. 4, Pallas, (Nitra) Bratislava, 1979
17.733 Zbynek Zaba, The rock inscriptions of lower Nubia, Praga,
1974
17. 734 Slovensk<i archeol6gia, 27, 1, Bratislava, 1979
17.735 Werner S c hă fer, Straubing im Erster Weltkrieg. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Revolution von 1918-1919 in Bayer,
Straubing, 1979
17.736 Jahresbericht des Historischen Vereines fur Straubing und Umgebung, 80, 1977 /1978, Straubing, 1979
17.737 Vojvodanski Muzej 1947-1977, Novi Sad, 1977
17.738 Rad vojvodjanskih muzeja, 23-24, 1974-1978, Novi Sad, 1979
17. 739 Rimski kameni spomenici u V ojvodanskom Muzeju, N ovi Sad,
1977
17. 740 Arheolosko N alaziste Gomolava, N ovi Sad, 1977
Arheolosko
17.741 Conservation of iron objects found in a salty environments, Warsaw, 1978
17. 742 Drevnosti astrahanskogo kraia, Moscova, 1977
17.743 Kratkie soovscenia, 156, Moscova, 1978
17.745 Sbornik praci filozoficke fakulty Brnenske University, Rada historickd (C), 25/26, Brno, 1979
17.746 Histria archaeologica, 10, 1, Pula, 1979

Schimbul de

publicaţii

a fost realizat cu

următoarele instituţii:

Anglia:
The Museum of London
Ashmolean Library, Oxford
British Museum, London
Leichestershire Archaeological and Historical Society, Leicester,
University of Leicester, Periodicals departement, Leicester
Museum of Classical Archaeology, Cambridge
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Argentina:
Universidad Nacional de Cuyo, Faculdad de filosofia y letras, Mendoza
Austria:
Kunsthistorisches Museum, Wien
Museum von Klagenfurt
Landesmuseum Joanneum, Graz
Burgenlăndisches Landesmuseum, Eisenstadt
Universităt Graz, Institut fi.ir Slavistik, Graz
Forschungsinstitut fi.ir den Donauraum, Wien
Institut fi.ir Ur- und Frilhgeschichte der Universităt Wien, Wien
Osterreichische Archeologisches Institut, Wien
Belgia:
Latomus de M. Renard, Bruxelles
Musees d'archeologie et d'arts decoratifs, Liege
Bulgaria:
Institut d'etudes balkaniques, Academie bulgare de sciences, Sofia
Historische Museum, Stara Zagora
Musee national d'archeologie, Sofia
Musee national archeologique, Plovdiv
Bezirksmuseum, Tîrnovo
Canada:
National Museums of Canada, Ottawa
Royal Ontario Museum, Toronto
Canare:
Museo arqueol6gico, Santa Cruz de Tenerife
El Museo Canario, Las Palmas de Gran Canaria
Cehoslovacia:
Zakladni Knihovna Csav, Praha
Archeologicky Dstav Csav, Praha
Edicni Komise Filosoficke Fakulty University Karlovy, Praha
Knihovna Narodniho Muzea, Praha
Sbornik praci a Spisy filosoficke fakulty University J. E. Purkyne
Moravske Museum, Brno
Ceskoslovenska Akademie Ved, Archeologicky Dstav, Brno
Slovenske Narodne Muzeum, Bratislava
Muzeum Mesta Bratislavy, Bratislava
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Archeologicky Dsta\' Sav, Nitra
Vlastivedny Ustav, Olomouc
Vychodoslovenske Muzeum, Kosice
Slovenske Narodne Muzeum, Martin
Muzeum Slovenskej republiky rad, Presov
Valasske Muzeum v Pi'irode, Roznov pod Radhostem
Zapadoceske Muzeum v Plzni, Prirodovedne Oddeleni, Plzen
Cipru:

Cyprus Museum, Nicosia
Elveţia:

Bernisches Historisches Museum, Bern
Schweizerische Gesellschaft fur Ur- und Fri.ihgeschichte, Basel
Schweizerisches Lande-;rnuseum, Zi.irich
Musee cantonal d'archeologie, Neuchatel
Finlanda:

City Museum of Helsinki, Helsinki
Toijalan Kauooalankirjasto, Toijala
Franţa:

Conseil international des Musees, Paris
Centre de documentation ICOMOS, Paris
Laboratoire de recherche des Musees de France, Paris
Musee du Louvre, Bibliotheque Centrale, Paris
Secretariat d'etat aux universites, Paris
Bibliotheque Nationale, Paris
Societe archeologique et historique de la Charente, Angouleme
Societe d'etudes medievale, Poitiers
Universite de Provence, Centre Saint-Charles, Laboratoire de paleontologie humaine et de preb.istoire, Marseille
Centre national de la recherche scientifique, Centre de documentation
sciences humaines, Paris
Musee Carnavalet, Paris
Musee des antiquites nationales, St. Germain-en-Laye
Musee de l'Homme, Paris
Musee de Rennes, Rennes
R. D.

Germană:

Zentralinstitut fi.ir alte Geschichte und
Institut fur Museumswesen, Berlin

Archăologie,
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R. F. Germania:

Romisch Germanbchc-.; Zentralmuseum, Mainz
Deutsches Arch~iologisches Institut, Berlin-West
Wallraf-Richartz-Museum an der Rechtschule, Kăln
Badische Landesmuseum, Karlsruhe
Prăhistorische Zeitschrift, Mainz
Vorgeschichtliche Seminar der Philipps Universitjt, Marburg
Naturwissenschaftliches Museum, Coburg

Grecia:
Ecole franc;aise d'Athenes, Atena
Institute for Balkan Studies, Thessaloniki
Israel:
The Israel Museum, Jerusalem
Italia:
Universită degli studi di Milano, Milano
Instituto di arheologia dell'Universita Bologna
Centre international pour la conservation, Roma
Instituto di filologia classica, Urbino
Museo preistorico-etnografico „L. Pigorin", Roma
„Novita Bibliografiche", Roma
Accademia din Romania, Valle Giulia, Roma

R. S. F. Jugoslavia:

Musee de la ville de Belgrad, Belgrad
Narodni Muzej, Beograd
Biblioteke Slovenske Akademije Znanosti in Umenosti, Ljubljana
Narodni Muzej, Ljubljana
Archeoloski Muzej, Pula
Archeoloski Muzej, Split
Vojvodtanski Muzej, Novi Sad
Biblioteka Odsjeka za archeologiju, Filosofski Fakultet, Zagreb
Muzej Kosova, Pristina
Prirodonaucen Muzej, Skopje
Olanda:

Fondation Roumaine Ion & Maria Constantinescu, Den Haag
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Archeologisch Institut der Rijksuniversitet, Utrecht

Polonia:
Muzeum Slaska Opolskiego, Opole
Panstwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa
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Institut historii kultury materialnej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Sprawozdania Archeologiczne, Krakow
Muzeum archeologiczne i etnograficzne, Lodz
Red. ,,Inventaria Archaeologica", Lodz
Muzeum Narodowe, Szczecin
Rocznik Muzeum Archeologiczne, Wroclaw
Institut historii kultury materialnej, Zaklad Archeologii Nadodrza,
Wroclaw
Muzeum okregowe w Lublinie
Portugalia:
Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia, Lisabona
Scoţia:

Royal Scottish Museum, Edinburgh
Spania:
Museo arqueologico national, Madrid
Suedia:
Riksantikvarje Ămlutet, Visby
Malmo Museum, Malmo
Ungaria:
Magyar Tudomanyos Akademia Regeszeti Intezete, Budapest
Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest
MTA Tortenettudomanyi Intezet, Budapest
Liceul „N. Bălcescu", Gyula
Magyar Tudomanyos Akademia Konyvtara, Budapest
Janus Pannonius Museum, Pecs
Dobo Istvan Varmuzeum, Eger
Fejer Megyei Muzeumok Igazgatosaga, Szekesfehervar
Xantus Janos Muzeum, Gy6r
Szabolcs-Szatmâr Megyei Muzeumok Igazgat6saga, Nyit-egyhaza
Herman Otto Muzeum, Miskolc
Mora Ferenc M uzeum, Szeged
Vas Megyei Muzeumok Igazgat6saga, Szombathely
Deri Muzeum, Debrecen
Bacs-Kiskun Megyei Muzeumok Igazgat6saga, Kecskemet
U.R.S.S.:

Gossudarstvenii Ermitaj, Leningrad
Institut Arheologii, Akademia Nauk SSSR, Kiev
Red. ,,Sovetscaia arheologia", Moscova
Muzei Cernăuţi
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Muzei Chişinău
Nauknaia Biblioteca, Sverdlovsk
U.S.A.:
Southwest Museum Library, Los Angeles
Museum of the City of New York
The National Museum of History and Technolgy, Smithsonian Institution, Washington
Mellon Institute, Pittsburg
New England Document Conservation Center, North Andover
American Association for State and Local History, South Nashville
Museum News, Washington
Tozzer Library, Peabody Museum, Harvard University, Cambridge
American Association of Museums, Washington
American Historical Review, Indiana University, Bloomington
Departement of History, University of Illinois, Urbana

Noua Zeelandă:
National Museum of New Zeeland, Wellington
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CRISIA: I-X (1971-1980)
INDEX ALPHABETICUS
de
VIOREL FAUR

Cca de-a zecea apariţie a anuarului Crisia constituie pentru colectivul redacţional al acestui periodic ştiinţific un prilej de analiză a conţinutului lucrărilor publicate, cu scopul de a i se aduce îmbunătăţiri şi
a consolida valoric viitoarele numere. O privire retrospectivă permite
descifrarea eforturilor depuse pentru asigurarea unei ferme periodicităţi
publicaţiei orădene, ca şi în direcţia perfecţionării cuprinsului acesteia,
a formei grafice, pînă la adoptarea unui profil propriu, care să o distingă în contextul periodicelor de istorie editate de muzeele din patria
noastră. Gîndurile celor care şi-au asumat responsabilitatea pregătirii şi
tipăririi celor zece numere de pînă acum au stat sub semnul valorificării, cu prioritate, a trecutului local, întotdeauna însă în contextul naţional, pentru a nu se ajunge la simplism şi îngustime provincială.
Această idee se relevă şi prin atenţia acordată studiilor în care au fost
reconsiderate aspecte ale istoriei întregului nostru popor, Crisia devenind o tribună ştiinţifică de afirmare a valenţelor progresiste ale acesteia, îndeplinind implicit rosturi educativ-patriotice, pe lingă cele istoriografice.
Desigur, străduinţele meritorii ale colectivului redacţional, evidente
în chiar existenţa anuarului, nu s-au concretizat în totalitate, mai fiind
încă posibilităţi care, reaUzate practic, să-i confere Crisiei un prestigiu
naţional şi să-i garanteze viabiilitatea. De aceea, se va proceda cu mai
multă rigoare la selecţionarea ~i propunerea materialelor ce vor fi incluse în numerele viitoare, o calitate şi mai bună a acestora fiind imperios necesară.
Pentru cunoaşterea exactă a tuturor lucrărilor publicate în Crisia
am considerat deosebit de utilă întocmirea Indicelui alfabetic pe perioada
1971-1980 (nr. I-X). Punem, prin urmare, la dispoziţia celor· interesaţi
- de la cercetătorii români şi străini pînă la activiştii culturali - un instrument informativ, precum şi o primă imagine globală, ce-i drept cam
exterioară, a conţinutului ei. Lectura integrală a materialelor istoriografice publicate este, neîndoielnic, unica modalitate de a aprecia obiectiv contribuţia redacţiei anuarului la dezvoltarea cercetării istoriografice
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rom[meşti în această parte a ţării noastre, la configururea unor însemtrndiţii ştiinţifice. Este efectul realmente notabil al activităţii redacţionale, determinate nu de interese minore, ci de dorinţa de a sen·i

nate
-

,cu mijloacele de care dispunem -

progresul în acest domeniu al ma-

nifestădi spiritualităţii naţionale.
Credem că este potrivită consemnarea datelor referitoare la titlurile sub care a apărut anuarul, paginaţia numerelor şi membrii colecti-

vului redacţional:
Crisia. Culegere de materiale şi studii, I, Editura Institutului Pedagogic Oradea, 1971, 66 p.+2 pl.+15 fig. Colectivul redacţional: lector
univ. S. Dumitraşcu, redactor responsabil; conf. dr. Al. Săndulache, conf.
dr. Ignatie Berindei, lector univ. E. Deliman, lector univ. M. Dandu,
asist. uni\·. Fl. Benţe, ;:isist. univ. M. Drecin şi lector univ. U. Binder membri.
Crisia. Culegere de materiale şi studii, II, Editura Institutului Pedagogic Or;:idea, 1972, 215 p.+19 pl.+79 fig. Colectivul redacţional: lector univ. S. Dumitraşcu, redactor responsabil; conf. univ. dr. Al. Săn
dulache, conf. univ. dr. Ignatie Berindei, lector univ. E. Deliman, lector
univ. T. P;:i\ el, asist. univ. FI. Benţe, asist. univ. M. Drecin şi •lector univ.
U. Binder - membri.
Crisia, III, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1973, 325 p. +
+ 38 pl. + 58 fig. Coilectivul redacţional: Sever Dumitraşcu, redactor responsabil; Viorel Faur, secretar de redacţie; Doina Ignat, Nicolae Chidioşan, Ivan Ordentlich, Liviu Borcea şi Ioan Marinescu membri.
Crisia, IV, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1974, 362 p.+
+ 15 pl. + 26 fig. Colectivul redacţional: Sever Dumitraşcu, redactor
responsabil; Viorel Faur, secretar de redacţie; Nicolae Chidioşan, Doina
Ignat, Liviu Borcea, Ioan Marinescu şi Ivan Ordentlich - membri.
Crisia, V, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1975, 296 p. +
+ 16 pl. + 27 fig. Colectivul coordonator: Sever Dumitraşcu, Viorel Faur,
Nicolae Chidioşan, Doina Ignat, Liviu Borcea şi Ioan Marinescu.
Crisia, VI, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1976, 311 p.+
+ 16 pl. + 16 fig. Colectivul de redacţie: Sever Dumitraşcu, Viorel Faur,
Nicolae Chidioşan, Liviu Borcea, Ioan Marinescu şi Doina Sava-Ignat.
Crisia, VII, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1977, 530 p.+
+ 14 pl. + 40 fig. Colectivul coordonator: Sever Dumitraşcu, redactor responsabil; Viorel Faur, secretar de redacţie; Nicolae Chidioşan, Doina Sava-Ignat, Liviu Borcea, Ioan Marinescu, Lucia Cornea, Gheorghe Gorun
şi Barbu Ştefănescu - membri.
Crisia, VIII, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1978, 712 p.+
+ 15 pl. + 73 fig. Colectivul coordonator: Sever Dumitraşcu, redactor responsabil; Viorel Faur, secretar de redacţie; Nicolae Chidioşan, Doina Ignat, Liviu Borcea, Blaga Mihoc, Ioan Marinescu, Lucia Cornea, Gheorghe Gorun şi Barbu Ştefănescu - membri.
Crisia, IX, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1979, 871 p.+
+ 31 pl. +ao fig. Colectivul coordonator: dr. Sever Dumtiraşcu, redachttps://biblioteca-digitala.ro
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tor responsabil; Viorel Faur, secretar de redacţie; Nicolae Chidioşan,
Doina Ignat, Liviu Borcea, Ioan Marinescu, Lucia Cornea, Gheorghe Gorun, Blaga Mihoc şi Janos Toth - membri.
Crisia, X, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1980, 793 p.
Colectivul coor,donator: dr. Sever Dumitraşcu, redactor responsabil;
dr. Viorel Faur, secretar de redacţie; dr. Liviu Borcea, dr. Nicolae Chidioşan, Mihoc Blaga, Ignat Doina, Lucia Cornea, Gheorghe Gorun şi Janos
Toth - membri.
Este lesne sesizabil faptul că primele două numere din Crisia au
fost editate de Institutul Pedagogic din Oradea, iar numerele III-X de
către Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea 1 sub îngrijirea şi cu mijloacele
căruia va apare în continuare.
La conceperea Indicelui alfabetic (ce va fi anexat prezentei) am procedat conform bibliografiilor generale de istorie. Am prescurtat Crisia,
reţinînd doar litera C, căreia i-am adăugat numărul şi paginaţia. Acele
lucrări care au rezumate în Embi străine sînt identificabile prin traducerile titlurilor {imediat după cele în limba română).
1. ALEXANDRESCU D. A. -

Mormintele din perioada mai tîrzie a
necropolei getice de la Zimnicea (Jud. Teleorman) (Les sepultures d'epoque plus recente de la necropole getique de Zimnicea)
(Dep. de Teleorman). C II, p. 15-26.
2. BALTESCU M., TANASIU M. - Contribuţia societăţilor culturale
braşovene la dezvo!ltarea vieţii spirituale şi a conştiinţei naţionale
a românilor (1850-1880) (I). C IV, p. 213-244; i(II). C VIII, p.
159-176.
3. 'BERCIU I., MOGA V. - Contribuţia Muzeului de istorie din Alba
Iulia la cuno~terea culturii dacice i(Beitrăge des geschichtlichen
Museums aus Alba Iulia zum kennen der dakischen Kultur). C II,
p. 65-78.
4. BERINDEI O. I. - {Cuvînt de salut). C II, p. 5-6.
5. BERINDEI O. I. - (Cuvînt de salut). C IV, p. 13.
6. BERINDEI O. I., MAHARA GH. - Rolul factorului antropic în
definirea regiunii geografice de cîmpie dintre Crişul Repede şi
Crişul Negru (Die Rolle des anthropologischen Faktors bei der
Bestimmung der geographischen Region der Ebene zwischen de
Fluss Crişul Repede '(Schnelle Kreisch) und Crişul Negru (Schwarze Kreisch). C I, p. 33-38.
7. BLAJOVICI P. - (Cuvînt de salut). C IV, p. 10-12.
8. BLAJAN M. - Cercetări arheologice pe teritoriul satelor Petreu
(Jud. Bihor) şi Ady Endre (Jud. Satu Mare) i(Archăeologische Forschungen auf dem Gebiet die Dorfer Petreu 1(Kreis Bihor) und
Ady Endre (Kreis Satu Mare). C III, p. 25-28.
9. BLAJAN M. - Descoperiri dacice ·şi sarmatice la Şeitin 1(J. Arad)
(Dakische und sarmatische funde in Şeitin (Kr. Arad). CV, p. 691

85.
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10. BODEA I. GH. - A,-ram Iancu şi problema Daco-României (Avram
Iancu et le probleme de la creation de la Daco-Roumanie). C IX,
p. 775-782.
11. BODEA I. GH., MARINESCU I. - Din lupta populaţiei bihorene
împotriva ocupaţiei horthyste (The figt of the population in Bihor ;:i.gainst the horthyst occupation (1940-1944). C VIII, p. 283:UI.
12. BODOR A. - Blocurile cu litere greceşti din cetăţile dacke (Blăcke
griechische Buchstaben in den dakischen Festungen). C li, p. 2735.
13. BONA P. - Aspecte ale esupririi sociale oglindite în plîngerile
urbariale ale satelor bihorene în prima jumătate a secolului al
XIX-lea. C V, p. 259-263.
1-L BORCEA L. - Contribuţie la biografia cronicarului bihorean Ioc1n
Szalardi (cca. 1617-1666) (Contribution a la biographie du chroniquer de Bihor Ioan Szalardi) (cca. 1617-1666). C III, p. 183197.
15. BORCEA L. - Contribuţii la cunoaşterea mişcărilor ţărănimii bihorene în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. C VII, p. 439-449.
16. BORCEA L. - Contribuţii la istoria politică a Bihorului în epoc:1
lui Mihai Viteazul (1598-1606) (Contributions a l'histoire polit1que du Bihor pendant l'epoque de Mihai Viteazul (1598-1606).
C V, p. 103-121.
17. BORCEA L. - Consideraţii pe marginea reglementării urbariale a
satului Luncşoara (1772). C V, p. 251-257.
18. BORCEA L. Istoriografia privitoare la atestarea începuturilor oraşului Oradea (L'historiographie concernant l'attestation des commencernent de la viHe Oradea). C IV, p. 113-118.
19. BORCEA L. - O conscriere privind fuga iobagilor de pe domeniile
sătmărene la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului
al XVIII-lea. C X, p. 453-482.
20. BORCEA L. - Oamenii din cetăţi!le de margine ale nord-vestului
Transilvaniei în epoca Principatului (sec. XVI-XVII) (Les hommes des forteresses de limite du nord-ouest de la Transyl\'anie
dans l'epoque de la Principaute (le XVI-XVII siecle). C VIII, p.
113-129.
21. BORCEA L. - Precizări privind raporturile Crişanei cu Mihai ViteazuL C VI, p. 237-246.
22. BORCEA L. - Românii in „Cronica de jale" a lui Ioan Szalardi
(Les Roumains dans 'la Chronique du Ioan Szalardi). C IX, p. 145166.

23. BORCEA L. - Satele din Bihor ale lui Gavril.l-'? Movilă şi Constantin Şeriban (Les villages du Bihor de Gavrilaş Movilă et Constantin Şerban). C VJI, ip. 97---<131.
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24. BORCEA L. - * * * Studii şi materiale de istorie medie, val. VIII
(Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1975). C VI, p. 291-292.
25. BORCEA L. - Un document inedit despre căderea Oradiei în mînc1
turcilor (Scrisoarea din 31 august 1600). C VI, p. 207-231.
26. BORCEA L. - Unele aspecte ale stăpînirii otonrnne în Bihor şi
nord-vestul României în secolele XVI-XVII (Quelques aspects de
la soumission otomane en Bihor et dans le Nord-Ouest de la Roumanie pendant les XVIe-xvne siecles). C IV, p. 191-211.
~7. BORUGA E. - Emilia Lungu PuhaHo - colaboratoare din Banat
la revista „Familia". (Emilia Lungu - Puhallo - collaboratrice de
Banat a la revue „Familia" (La Famille). C X, p. 599-616.
28. BRATU I. - Din iniţiativa lui Alexandru Sterca Şuluţiu privind
lupta pentru dreptul limbii române. C V, p. 129-135.
29. BRATU I. - Răscoala din 1907. C VII, p. 195-203.
30. CALUŞER I. - Un moment semnificativ din relaţiile stabilite între şcolile român~ti din Blaj, Beiuş şi Năsăud, în contextul luptei pentru dezvoltarea învăţămîntului românesc (A significant moment of the relationship established between the rumanian schools
from Blaj, Beiuş and Năsăud). C VIII, p. 417-431.
31. CALUŞER I., SFIRLEA T. - Istoricul băilor termale 1 Mai de
lîngă Oradea (Historic of the thermal Spa 1 May). C X, p. 539-582.
32. CAPITANU V., URSACHI V. - Descoperiri ,geto-dace în judeţul
Bacău (Getisch-dakische Entdeckungen in dem Kreis Bacău). C II,
p. 97-114.
33. CHIDIOŞAN N. - Contribuţii la problema originii podoabelor dacice de argint din spaţiul carpato-danubian (Contributions au probleme de l'ori,gine des parures d'argent daces de la region carpato-danubienne). C VII, p. 27-43.
34. CHIDIOŞAN N. - Sincrohlsmele apusene ale culturii \Vietcnberg
stabilite pe baza importurilor ceramice (Die westlicher synchronismen der Wietenberg kultur, die haben auf der grundlage den
Keramischen Importen festgesetzt). C IV, p. 153-176.
35. CHIDIOŞAN N. - Depozitul de unelte din fie,r descoperit în aşe
zarea dacică de.la Tăşad, comuna Drăgeşti, judeţul Bihor (Le de-pot
d'objects en fer decouvert dans le habitat dacique de Tăşad, commune de Drăgeşti, district de Bihor). C X, p. 55-64.
36. CHIDIOŞAN N., ORDENTLICH I. - Un templu-rnegaron din epoca
bronzului descoperit ,Ia Sălacea (Ein in Sălacea entdeckter megaron-tempel der bronzezeit). C V, p. 15-26.
37. CHIDIOŞAN N., ORDENTLICH I. - Un nou tezaur dacic de argint
descoperit iJa Oradea. C III, p. 97~107.
38. CHIDIOŞAN N., SAŞIANU AL., BELADAN N. - Tezaurul dacic
de la Drăgeşti (Le tresar dacique de Drăgeşti). C VIII, p. 27-50.
39. CHINDRIŞ I. - Luministul Samuil Vulcan (Crîmpeie inedite). C X,
p. 583-587.
https://biblioteca-digitala.ro

764

Viorel Faur

6

40. CHIRA I. - '(Cuvînt de salut). C IV, p. 7-9.
41. CHIRILA E., CHIFOR I. - Tezaurul monetar de la Bor~a, sec.
XVII (Der Mtinzhort von Borşa, 17 Jh.). C VI, p. 247-248.
42. CHIRILA E., STRAT AN I. - Un bronz inedit de la Constantius II
emis la Sirmium (Eine unveroffentlichte, in Sinnium geprăgte
bronzemtinze). C III, p. 163-166.
43. CHIRILA E., TAUTU N. - Tezaurul monetar de la Duşeşti, sec.
XVII (Der Mi.inzhort von Duşeşti, 17 SH). C V, p. 123-128.
44. CHIŞU I., PANTEA A. - Din activitatea „Frontului Plugarilor"
în Ţara Oaşului {1944-1947) ,(Aspects de l'activite du „Front des
Laboureurs" dans l'Oaş (1944-194 7). C X, p. 273-287.
45. CICALA I. - Tradiţiile istorice progresiste - tezaur de idei şi
învăţăminte în lupta revoluţionară a P.C.R. (Die fortschrittlichen
geschichtstraditionenideen - und Lehrgut der Rumănischen Kommunistischen Partei). C IX, p. 9-59.
46. COCIUBA P. Ioan Russu-Şirianu, luptător pentru înfăptuirea
unităţii naţionale a poporului român (Ioan Russu-Şirianu, militant
pour '1a r:ealisation de runite nationale du peuple roumain). C VIII,
p. 583-597.
47. COCIUBA P., BIZEREA FL. - Rolul lui Ioan Russu-Şirianu în
organizarea şi elaborarea hotărîrilor „Adunării Naţionale" din 28
noiembrie 1894 ·(Le râle de Ioan Russu-Şirianu dans l'organisation et ,l'elaboration des resolutions de „l'Ansamblee Nationale"
de 28 novembre 18'9•4). C IX, p. 783-788.
48. COMŞA M. - Unele consideraţii privind organizarea socială în regiunile din nord ...vestul României în secolele IV-IX (Quelques
considerations concernant l'organisation sociale dans Ies regions
du nord-ouest de la Roumanie aux rve-rxe siecles). C IV, p. 6572.
49. CORNEA L. - Aspecte istoriografice în revista „Familia": colaboratori, preocupări, concepţii ,(Des aspects historiographiques dans
la revue „Familia": colla!borateurs, preocupations, conceptians). C ,,,
p. 267-277.
50. CORNEA L. - Aspecte istoriografice în revista „Familia" (Istoriografia evenimentelor contemporane) (Aspects historiographiques
dans la revue „Familia". L'historiograiphie des evenements conternporains). C VII, p. 469--475.
51. CORNEA L. - Cronica activităţii ştiinţifice a secţiei de istorie pe
anul 1978. C IX, p. 866-870.
52. CORNEA L. - Din experienţa secţiei de istorie a Muzeului Ţării
Crişurilor privind activitatea cu pr~colarii ,(De l'experience de la
section d'histoire du Musee de Pays des Criş cancernant l'activite
avec enfants des ecoles maternelles). C IX, p. 839-846.
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53. CORNEA L. - Nicolae Jurca, Mişcarea socialistă şi social-democrată din România. 1934-1944 (Poziţia sa faţă de fascism şi răz
boi) (Editura Litera, Bucureşti, 1978). C IX, p. 836-838.
54. CORNEA L. - Precizări în leg[1tură cu sediile redacţiei revistei
,,Familia" la Oradea (1880-1906) (Clarifications concernant les sieges de la redaction de la revue „Familia" â Oradea (1880-1906).
C VIII, p. 575-578.
55. CORNEA L. - Problema originii şi continuităţii poporului român
oglindită în paginile revistei „Familia" ,(1865-1906) i(Le probleme
de l'origine et de la continuite du peuple roumain reflete dans
les pages de fa revue „Familia" (1865-1906). C VIII, p. 204212.
56. CORNEA L. - Revista „Familia" seria a II-a 1(1926-1929). Indice
bibliografic (La revue „Familia" deuxieme iserie (1926-1929). Index bibliografique). C X, p. 703-732.
57. CORNEA L. - Revista „Familia", seria a III-a -('1934-1940). Indice bibliografic {La revue „Familia", troisieme serie (1934-1940).
(Index bibliographique). C VIII, p. 667-703.
58. CORNEA L. - Revista „Familia" seria a patra 1(1941-1944). Indice bibliografic 1(La revue „Familia", IV-eme serie) (1941-1944).
{Indice bibliographique). C IX, p. 847-865.
59. COV ACI V. - Din istoricul bre9lelor oraşului Oradea i(De l'histoire
des corporations de la ville d'Oradea). C IX, p. 745-764.
60. COVACI V. - Manufactura de sticlă din Beliu în prima jumătate
a secolului al XVIII-lea (La manufacture du verre de Beliu dans
la premiere moitie du XVIII-e siecle). C III, p. 219-234.
61. COVACI V. - Manufactura de sticlă din Beliu în a doua jumătate
,a secolului al XVIII-lea '(Die Glashlite aus Beliu in der zweiten
Hălfte des 18-ten Jahrunderts). C VI, p. 75-88.
62. CUSTUREA G. - Tezaurul monetar de la Enisala ,(sec. XV-XVII)
(Le tresar monetaire de Enisala) i(XV-XVII-e siecle). C VIII,
p. 531-536.
63. DAICOVICIU C. - Cuvînt înainte. C I, p. 7.
64. DAICOVICIU C. - '(Cuvînt de salut). C II, p. 7.
65. DAICOVICIU H. - Tacitus şi războaiele dacice ale lui Traian. C II,
p. 9~14.
66. DAN P. M. - Relaţiile comerciale dintre Oradea şi Cracovia la
sfîrşitul ·secolului al XVI-lea ,(Relations commerciales entre Oradea et Cracovie ă la fin du XVI-e siecle). C III, rp. 167-181.
67. DAN P. M., BONA P. - Faptele de arme ale lui Mihai Viteazul
oglindite în presa cehă a timpului (Die Waffentaten Michaels den
Tapferenwiderspiegelt in der zeitgenosischen tschechischen Presse).
C VII, p. 77-96.
68. DRECIN M. - Cincisprezece ani de activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică universitară în ştiinţele istorice la Oradea i(19641979) 1(Quinze ans d'activite didactique et de recherche scientihttps://biblioteca-digitala.ro
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fique universitaire dans le domaine des sciences historiques a
Oradea (1964-1979). C X, p. 303-320.
DRECIN M. Din activitatea financiar-bancară a bihoreanului
Partenie Cosma în cadrul băncii „ALbina" din Sibiu i(Die finanziellezum Bankwesen gehorunde Tătigkeit von Partenie Cosma in
Rahmen der Bank „Albina" von Sibiu). C V, p. 161-182.
DRECIN M. - înfiinţarea Institutului de credit şi economii „Albina'' din Sibiu (Grundung der Instituten fi.ir Kredit und Er~parnisse „Albina" in Sibiu). C III, p. 243-266.
DRECIN M. - Martha Bibescu, Jurnal politic: 1939-1941 (Editura
Politică, Bucureşti, 1979). C X, p. 699-702.
DRECIN M. - Partenie Cosma şi răscoala din 1907. C VIII, p. 607612.
DUDAŞ FL. Alexandru Duţu, Cultura română în civilizaţia europeană modernă ·{Editura Minerva, Bucureşti, 1978). C IX, p.
829-830.
DUDAŞ FL. Aşezarea de tip Otomani de la Chişindia (Zărand).
C V, p. 245-249.
DUDAŞ FL. Cărţile româneşti din biblioteca lui Samuil Vulcan.
(Catalogul din 1829-1830) i(Les livres roumains de la biblioteque
de Samuil Vulcan adepte de l'illuminisme transy,lvain). C IX, p.
389-419.
DUDAŞ FL. Contribuţii privind cartea românească veche. Epoca
luminilor (Contributions a la bibliographie roumaine ancienne. L'epoque des lumieres). C IX, p. 337-380.
DUDAŞ FL. Manuscrise realizate după „Cazania lui Va~laam"
descoperite fa vestul Transilvaniei. Prezentare grafică (Copies manuscrites realisees d'apres la Cazania lui Varlaam" (Iaşi, 1643) decouvertes a 1 Ouest de la Transylvanie). C X, p. 65-84.
DUDAŞ FL. Damaschin Bojincă, Scrieri. De la idealul luminării
la idealul naţional (Studiu introductiv, selecţie de texte şi note
de Nicolae Bocşan, Editura Fada, Timişoara, 1978). C X, p. 697699.
DUDAŞ FL. Descoperiri eneolitice pe valea Crişului Alb '(Ţinu
tul Zărandului) (Les decouvertes eneolitiques sur la valee du Crişul Alb). C VI, p. 21-34.
DUDAŞ FL. Gabriel Strempel, Catalogul manuscriselor româneşti, B.A.R., 1-1600 (Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978). C IX, p. 831-832.
DUDAŞ FL. Ion Ranca, Valeriu Niţu, Avram Iancu. Documente
şi bibliografie (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974). C VI, p. 296298.
DUDAŞ FL. O copie manuscrisă după Cartea românească de invăţătură a lui Varlaam, descoperită în părţile Zarandului (Vne
copie manuscrit apres Varlaam, Cartea românească de învăţătură.
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1643), decouverte en parts des Zarand '(Transy,lvanie). C V li,
p. 433-437.
83. DUDAŞ FL. - Onisifor Ghibu, Din istoria literaturii di.dactice româneşti (Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1975). C Vll,
p. 517-518.
8-!. DUDAŞ FL. - Presa românească din Transilvania în preajma şi
în timpul razboiului pentru independenţa de stat a României
{1876-1878) {La presse rournaine en Transylvanie aux environs
a l'approche et en temps de la guere pour l'independance de Roumanie). C VII, p. 147-175.
85. DUMITRAŞCU GH. - Rolul intelectualităţii româneşti în Dobrogea in reunirea acestei străvechi provincii autohtone cu patriamamă (1878) (The Roll of the Rorrnanian InteHectuals of Dobroudgea in her Reunion with Romania (1878). C X, p. 155-16:1.
86. DUMITRAŞCU GH. - Un italian (Angelo de Gubernatis) - apă
rător al cauzei românilor în timpul Memorandului. C VII, p. 477-480.
87. DUMITRAŞCU S. - A XXX-a sesiune anuală de rapoarte priYind
rezultatele cercetărilor arheologice din 1978. C X, p. 689-692.
88. DUMITRAŞCU S. - Aşezări fortificate şi cetăţui dacice în partea
de vest a MunţHor Apuseni (,,Befestigte" Siedlungen und dakische Festungen in dem Westlichen Teil des Apuseni-Gebirges).
C II, p. 121-148.
89. DUMITRAŞCU S. - Ceramică românească descoperită în Crişana
(sec. VIII-XI) (Rumanian ceramics discovered in Crişana) (VIIIXI cent.). C VIII, p. 51-111.
90. DUMITRAŞCU S. - Cercetări arheologice în Depresiunea Holodului (I) (Săpăturile de la Cociuba Mare, J. Bihor) (Recherches arheologiques dans la Depresion de Holod) {Les fouilles de Coduba Mare, Departement Bihor). C III, p. 139-161.
91. DUMITRAŞCU S. - Cuvint înainte. C X, p. 9-10.
92. DUMITRAŞCU S. - (Cuvînt de salut). C IV, p. 14-15.
93. DUMITRAŞCU S. - Dacidava? (Dacidava?). C I, p. 39-46.
94. DUMITRAŞCU S. - Dacii ,Hberi din vestul şi nord-vestul României (sec. II-IV e.n.) (Les daces libres de l'Ouest et de NordOuest de la Roumanie) (II-ieme-IV-ieme siecle n.e.). C VII, p.
65-76.
95. DUMITRAŞCU S. - Fibule romane de tipul cu „carpete de e:eapu;'
descoperite în 'Crişana {Roman fibulae of the „zwiebelkopffibeln „
type founded in Crişana). C VI, p. 35-60.
96. DUMITRAŞCU S. - Folosirea exponatului etnografic şi de artă
în expoziţia de istorie. C VI, p. 283-286.
97. DUMITRAŞCU S. Mihail P. Dan 1(1911-1976). C VI, p. 309-311.
98. DUMITRAŞCU S. - Mihaly Parducz. C V, p. 295-296.
1
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DUMITRAŞCU

S.
Note privind colecţia arheologică a Liceului
„Emanuil Gojdu" din Oradea. Contribuţia profesorului T. L. Roşu
la cunoaşterea şi salvarea patrimoniului arheologic orădean (Notes regarding the archaeological colection of the „Bmanuil Gojdu"
high school from Oradea). C IX, p. 807-822.
DUMITRAŞCU S. Note privind descoperirile arheologice din Munţii Apuseni (Notes regarding the archeological discoveries frnm the
Apuseni Mountains). C X, p. 15-54.
DUMITRAŞCU S. Rad Vojvotanskih Muzeja (20, Novi-Sad, 1971).
C VI, p. 287-289.
DUMITRAŞCU S. Romanica (I). Note bibliografice (Romanica)
(I). Bibliographical notes). C IX, p. 89-'144.
DUMITRAŞCU S. Romanizare, romanicizare, românizare {Romanization, romanicization, rumanization). C IV, p. 19-27.
DUMITRAŞCU S. Săpăturile arheologice din anul 1970 la Medieşul Aurit Castel i(The 1970 archaeological researches (diggins) from Medieşul Aurit - Castel). C IV, p. 101-106.
DUMITRAŞCU S. Slovensk<i Archeol6gia (XXII, 2. Bratislava,
1974). C VI, p. 290-291.
DUMITRAŞCU S., BORCEA L. Sondajul arheologic din iulie
1973 1n cetatea de la Biharea t(The 1973 archeological bearing at
the fortress from Biharea). C IV, p. 57-64.
DUMITRAŞCU S., CHIDIOŞAN N. Aşezarea dacică de la Zerindul Mic, comuna Zerind {Judeţul Arad) (The Dacian settlement
from Zerindul Mic, comune Zerind, district Arad). C VII, p. 4564.
DUMITRAŞCU S., HADNAGY A. Cercetări arheologice de suprafaţă la Fegernicu Nou, Jud. Bihor. C X, p. 513-515.
DUMITRAŞCU S., HADNAGY A. Cercetări arheologice de suprafaţă la Petrani, corn. Pocola, Jud. Bihor. C X, p. 517-519.
DUMITRAŞCU S., MOLNAR E. Tezaurul de podoabe dacice de
argint de la Sacălăsău Nou, J. Bihor (The Dacian Silver JewelTresure from Sacălăsău Nou, district Bihor). C V, p. 45-67.
DUMITRAŞOU S., ORDFJNTLICH I. Săpăturile arheologice de
la Berindia '(Die archăeologischen Ausgrabungen von Berindia).
C III, p. 47-95.
DUMITRAŞCU S., SAŞIANU AL. Tezaurul de monede dacice
de ila Sînicolau Român (Judeţul Bihor) (Der dakische Mi.inhzort
von Sînicolau Român). C VII, p. 9-26.
DUMITRAŞCU S., TAUTU N. Ceramică neolitică pictată descoperită la Oradea-Ioşia 1(Westliche bemalte Keramic, die bei Oradea-Ioşia entdeckt Wurde). C I, p. 4 7-53.
EMODI I. - Depozitul de celturi de la Sîntimreu (Tiillenbeildepot
von Sîntimreu). C VIII, p. 525-530.
1

1
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111.

112.

113.
114.
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115. EMODI I. - O groapă rituală de la sfîrşitul epocii bronzului descoperită la Oradea (Une fosse rituelle de la fin de l'âge de bronze
decouverte a Oradea). C IX, p. 735-743.
llG. EMODI I. - Un depozit de unelte medievale descoperit la Şoimi,
Jud. Bihor. C X, p. 533-537.
117. FAUR V. - Activitatea despărţărnînlului din Marghita al „Astrei"
(1910-1914) (L'activite de la filiale de Marghita de l'Astra (19101914). C VII, p. 481-490.
118. FAUR V. - Activitatea ştiinţifică a secţiei de istorie a Muzeului
Ţării Crişurilor pe anul 1979. C X, p. 733-738.
119. FAUR V. - Bibliotecile despărţămîntului beiuşean al „Astrei"
(1898-1914) (Les bihlioteques de la filiale de Beiuş d'Astra
(1898-1914). C VI, p. 121-143
120. FAUR V. - Contribuţia publicaţiei orădene „Lucrări ştiinţifice" la
reconsiderarea istoriei locale (Der Beitrag der Grof3Wardeiner Vcroffentlichung „Lucrări ştiinţifice" zur Lokalgeschichte). C X,
p. 321-351.
121. FAUR V. - Contribuţii la cunoaşterea acţiunilor de constituire a
despărţămintului din Tinca al „Astrei" şi a primelor demersuri
pentru înfiinţarea celor din Salonta şi Vaşcău (1912-1914). C.VIII,
p. 613-627
122. FAUR V. - Crisia I-X (1971-1980). Index alphabeticus. C X,
p. 759-793.
123. FAUR V. - Date despre legăturile societăţii „Astra" cu românii din
Bihor (18'61-1897). C VIII, p. 565-570
124. FAUR V. - Deispărţărnîntu1 orădean al „Astrei" (1900-1918). C V,
p. 279-285
125. FAUR V. - Din istoricul vieţii muzica le beiuşene (1866-1918) (Sur
l'histoire de la vie musicale de Beiuş (1866-1918). C VI, p. 89-119
126. FAUR V. - * * *, George Bariţ şi contemporanii săi (Editura Minerva, Bucureşti, 1973). C III, p. 320-322.
127. FAUR V. - Istoricul constituirii despărţămîntului beiuşean al „Astrei" (1897-1899) (History of the establishment of the „Astra" society's branch from Beiuş (1897-18'99). C VII, p. 389-419
128. FAUR V. - Istoricul bibliotecii Societăţii de lectură din Oradea
(Der geschicht liche W erdegang der LesegeHshaft ,aus Oradea).
C V, p .145-152
129. FAUR V. - Istoricul f,rămîntărilor pentru înfiinţarea şi consolidarea Reuniunii de cîntări „Lira" din Beiuş (1905-1912) (L'histoire
des boul versemen ts, la naissance et la consolidation de chants
,,Lira" de Beiuş, 1905-1912). C VII, p. 177-193.
130. FAUR V. - Istoriografia bihoreană în anii Republicii 1(1948----1972).
C III, p. 283-304
1
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131. FAUR V.
Istoriografia românească din Bihor între 1849-1918
(Romanian historiography in Bihor '(1849-1918). C IX, p. 197-206
132. FAUR V. - Infiinţare::i şi activitatea despărţămîntului din Ceic::i al
„Astrei" între anii 1910-1914 (La fondation de la filiale de Ceica
d'Astra et son activite entre 1910-1914). C VI, p. 265-275
133. FAUR V. - Listele bihorene de subscripţii pentru ajutorarea ostaşilor români răniţi în ră:cboiul de independenţă (1877-1878) (Les
listes des bihorennes de souscriptions pour l'appui de la guerre
d'independance (1877-1878). C VII, p. 379-387.
134. FAUR V. - Mişcarea pentru înfiinţarea unei şcoli secundare româneşti de fete în Oradea (1868-1900) (Le mouvement pour la fondation d'une ecole secondaire roumaine pour filles ă Oradea (1868
-1900). C VIII, p. 189-202
135. FAUR V. - Moise Sora Noac- un cărtmar transilvănean mai puţin
cunoscut (Moise Sora Noac-ein Wenig bekannt siebenburgisch Gelehrte). C III, p. 235-241
136. FAUR V. - Nicola Bosnacov, Ţvetan Simeonov, Maria Vasileva,
Griviţa, Plevna, Smîrdan ( 1877-187 8) (Edi tura Direcţiei Muzeelor
militare istorice Plevna, f. d.). C VI, p. 298-300
137. FAUR V. - Pagini din istoria culturală a românilor transilvăneni
(Seiten aus der kultur gescichte der Rumănen aus Siebenblirgen).
C IV, p. 301-331
138. FAUR V. - Pagini din lupta populaţiei din sudul Bihorului pentru
afirmarea culturală {Activitatea despărţămîntului beiuşean al Astrei între anii 1898-1918) (Des pages de la lutte de la population
du sud de Bihor pour affirmation culturelle (L'activite de la fiHale Beiuş de l'Astra entre Ies annees 1898-1918). C VIII, p. 433-492
139. FAUR V. - Pompiliu Teodor, Avram Iancu în memorialistică (Editura Dacia, Cluj, 1972). C III, p. 319-320
140. FAUR V. * * *, Populaţie şi societate, val. I (Editura Dacia,
Cluj, 1972). C III, p. 322-323
141. FAUR V. - Precizări referitoare la activitatea Casinei Române din
Beiuş {Genaue Angaben be:ci.igilich der Tătigkeit des rumanischen
ka,sinos aus Beiuş). C V, p. 153-160
142. FAUR V. - Societatea literară „Samuil Vulcan" din Beiuş (Die „Samuil Vulcan" literatur-geseUschaft aus Beiuş). C IV, p. 245-300
143. FAUR V. * * *, Scrisori către Nicolae Iorga. 1890-1901, vol. I
(Editura Minerva, Bucureşti, 1972). C IV, p. 356-357
144. FAUR V. - Statutele Societăţii pentru înfiinţarea unei şcoli secundare româneşti de fete în Oradea (1880) (Der Statuten der Gesellsaft fur die Gri.indung einer rumănischen Madchenschule in
Oradea (1880). C X, p. 483-494.
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145. FAUR V. - Stefan Pascu, Avram Iancu. Viaţa şi faptele unui erou
şi martir (Editura Meridiane, Bucureşti, 1972). C III, p. 317-318
146. FAUR V.: V. P,opeangă, - Un secol de activitate şcolară în părţile
Aradului (1721-1821) {Editura Comitetului de cultură şi educaţie
socialistă al judeţului Arad, Arad, 1974). C VI, p. 293-294
147. FAUR V. - 75 de ani de la adunarea generală a „Astrei" desfăşu
rată la Beiuş (75 Jahre von der General,lversamm lung der „Astra",
die bei Beiuş entfalt sich). C III, p. 305-316
148 FAUR V., MARINESCU I., VALERIU A. GIURAN. Documente şi
memorii privind luptele pentru eliberare-a Banatului ;5i Crişanei
. (august-octombrie 1944). C IX, p. 589-720
149. FAUR V., POPIOVICI I. - Contribuţii la istoricul Casinei române
din Beiuş (187'1-1918) (Contr~butions a l'historique de la „Casina"
roumaine de Beiuş (1871-1918). C VIII, p. 213-227.
150. FAUR V., POPOVICI I - Societatea culturală „Dacia Traiană" a
studenţilor români din Bihor (1918-1919) (Der Kulturelle Verein
der rumănischer Studenten „Dacia Traiană" aus Bihor (19181919). C X, p. 495-512.
151. FENEŞAN C. - Cîteva consideraţii privind circulaţia monetară în
Banat în timpul feudalismului timpuriu (sec. XI-XIII) Einige
Betrachtungen bezi.iglich des Mi.inzverkehrs im Banat zur zeit des
Fri.ihfeudalismus (XI-XIII Jhdt). C IV, p. 107-112
152. FERENCZI G., FERENCZI I. - Cetatea dacică de la Odorheiul Secuiesc (Die dakische Burg von Odorheiu! Secuiesc). C II, p. 59-63
153. FLEISZ I. - Aspecte ale vieţii economice din Bihor între anii 1880
-1917 (Aspects de la rvie economique de Bihor entre 1880-1917).
C X, p. 617-632.
154. FRUCHTER E., MIHAIESCU G. - Despre necesitatea includerii
unui capitol privind cultura spirituală a dacilor în istoria filozofiei
din România (De la necessite de l'inclusion d'un chapitre concernant la culture spirituelle des Daces dans l'histoire de la philosophie de Roumanie). C II, p. 149-154.
155. GAVRILUŢ I. - O mărturie despre tratamentul aplicat de autorită
ţile horthyste populaţiei din Bihor. C VIII, p. 635-639.
156. GIURA L. - Aspecte din lupta revoluţionară a muncitorimii medieşene în anii 1918-1944 (Fragen des Revolutionăren Kampfes der
Mediascher Kommunisten aus der Zeitspanne 1918-1944). C X,
p. 185-210.

157. GIURAN I. AL., GIURAN A. V. - Participarea regimentelor de instrucţie 5 V1inători şi I artilerie la luptele ce au avut loc în zona
Crişurilor, în perioada 24 septembrie 7 octombrie 1944 (La participation des regiments 5-eme chasseurs et I--er artillerie aux combats dans la zone de „Criş" pendant 24 sept. - 7 oct. 1944). C VII,
p. 495-510
49•
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153. GLODARIU I. - Importuri elenistico-italice în Dacia preromană
(sec. II î.c.n. - I e.n.) (Hellenistich-italische Importe im vorrornischen Dazien (II. Jhd.v.u.Z. - I. Zhdd. u.Z.). C II, p. 45-57
159. GORUN GH. - A fost Samuil Micu student la Oradea?. C Vil, p.
459-460
160. GORUN GH. - Activitatea muzeografică a secţiei de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor pe anul 1979. C X, p. 743-744.
161. GORUN GH. - A'>pecte ale istoriei comerţului orădean în secol ul
al XVIII-lea (Des aspects du commerce d'Oradea du XVIII-e sÎ<'.'"Cle).
C IX, p. 765-773
162. GORUN GH. - Aspecte ale luptei cetăţenilor din Oradea pentru
autonomia oraşului (I). Contribuţii la o istorie a oraşului Oradea
în secolul al XVIH-lea (Aspects de la lutte des citoyens de Oradea
pour !'autonomie de la ville (I). Contributions a une histoire de la
ville de Oradea aux VIIIe siecle). C X, p. 85-104.
163. GORUN GH. - Aurel Chiriac, Feronerie populară în Bihor (Editura
Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1978). C X, p. 694-695.
16-t GORUN GH. - Aurel Răduţiu, Incursiuni în istoriografia vieţii sociale ,(Editura Dacia, Cluj, 1973). C VI, p. 292-293
165. GORUN GH. - Aurel Răduţiu, Ladislau Gyemant, Supplex Libellus Valachorum in variantele românesti de la Scheii Brasovului
(Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975). C VI, p. 294-296
·
166. GORUN GH. - Cartea străină intrată în Biblioteca secţiei de istorie
a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea în anul 1979. C X, p. 749757.
167. GORUN GH. - Contribuţia cetăţii Adrian ,la lupta pentru autonomia Transilvaniei (La contribution du château Adrian a la lutte
pour autonomie de la Transylvanie). C VII, p. 425-431
168. GORUN GH. - Florian Dudaş, Carte veche românească în Bihor.
Sec. XVI-XVII (Catalog) (Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1977). C IX, p. 828
169. GORUN GH. - Implicaţii sociale şi economice ale ocupaţiei militare austriece în Bihor în prima jumătate a secolului al XVIII-lea
(Implications sociales et economiques de l'ocupation militaire autrichienne en Bihor en premiere moitie du XVIII-e siecle). C VIII,
p. 131-138
170. GORUN GH. - Ion Lungu, Şcoala ardeleană, mişcare ideologică naţională iluministă {Editura Minerva, Bucureşti, 1978). C IX, p. 832
171. GORUN GH. - Maria Frotase, Petru Maior (Editura Minerva, Bucureşti, 1973). C IV, p. 354-356
172. GORUN GH. - Mircea Popa, Ioan Molnar-Piuariu (Editura Dacia,
Cluj~Napoca, 197·6). C VII, ip. 515-516
173. GORUN GH. - Mişcările ţărăneşti de pe domeniirle Beiuş, Vaşcău
şi Beliu de la mijlocul secolului al XVIII-foa {Les mouvements
1
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des paysans du domaines Beiuş, Vaşcău et Beliu a la demi du

XVIII-e siecle). C IX, p. 167-181
174. GORUN GH. - Octavian Şchiau, Cărturari şi cărţi în spaţiul românesc medieval {Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978). C IX, p. 827-828
175. GORUN GH. * * *, Szekely felkeles 1595-1596. Elozmenyei,
lefolyasa, kevetkezmenyei (Răscoala secuilor din 1595-1596. Antecedente, desfă.şurare şi urmări, Editura Kriterion, Bucureşti,
1979).C X, p. 695-697.
176. GORUN GH. - Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, II (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979). C X, p. 693-694.
177. GORUN GH. - Urbariul localităţii Valea lui Mihai {1772). C VIII,
p. 333-337
178. GROZA L. - O puşculiţă romană de bani găsită la Tibiscum. C VI,
p. 233-235
179. GUDEA N. - Castrul roman de la Bologa. Săpăturile arheologice
din anul 1969 {Das Romerrlager von Bologa. Die archăelogischen
Grabungen von 1969). C III, p. 109-137
180. GYEMANT L. - Două tipărituri româneşti din Transilvania privind foametea din primele două decenii ale secolului al XIX-lea
(Zwei Rumănische drucke aus Siebenbi.irgen uber die hungersnot
in den ersten Jahrzenhten des 19. Jahrhunderst). C IX, p. 421-425
181. GYEMANT L. - Proiectul din 1820 al Societăţii comerciale române din Br~ov {Das Projekt einer Rumănischen Handelssozietăt in Kronstadt aus dem Jahre 1820). C X, p. 105-114.
182. HÂRCA R. - Note privind păstrarea şi conservarea monumentelor
bihorene legate de lupta pentru libertate socială şi independenţă
naţională. C VII, p. 511-514
183. IANCU GH. - Contribuţii la cunoaşterea activităţii dr. Aurel Lazăr în timpul Consiliului Dirigent .(1918-1919) '(Contributions a
la connaisance de l'activite de dr. Aurel Lazăr la periode du Conseil Dirigeant (1918-1919). C X, p. 165-184.
184. IGNAT D. - Activitatea cultural-educativă a secţiei de istorie a
Muzeului Ţării Crişurilor pe anul 1979. C X, p. 739-741.
185. IGNAT D. - ~ezarea neolitică aparţinînd culturii Criş, de Ja Suplacul de Barcău (J. Bihor) (Le habitat neolitique appartenant u
culture Criş de Suplacul de Barcău {Depart. Bihor). C VIII, p.

9-25
186 IGNAT D. - Aşezarea neolitică aparţinînd culturii Starcevo-Criş
de la Fughiu J. Bihor) (Le habitat neolitique appartenant a la
culture Starcevo-Criş de Fughiu i(Depart. Bihor). CIX, p. 721-733
187. IGNAT D. - Cronica activităţii ştiinţifice a secţiei de istorie pe
anul 1977. C VIII, p. 705-712
188. IGNAT D. - O locuinţă-bordei aparţinind culturii Starcevo-Criş
din aşezarea de la Suplacu de Barcău, Jud. Bihor (Une chaumiere
https://biblioteca-digitala.ro
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189.
190.
191.
192.

193.

rn-t
195.

196.
197.

198.

199.
200.
201.

202.

appartenent a la culture Starcevo-Criş de Suplacu de Barcău).
C X, p. 521--532.
IGNAT D. - Repertoriul descoperirilor neolitice din Bihor (Le repertoir des decouvertes neolitiques du Departement de Bihor).
C III, p. 7-23
IGNAT D., JURCSAK T. - Cercetări arheologice şi paleontologice
în Defileul Crişului Repede (Recherches archeologiques et paleontologiques dans la <lefile de Crişul Repede). C IX, p. 61-75
ILEA A., MUDURA GH., COVACI V. - Conscrierea domeniului
Beiuş la anul 1721. C X, p. 353-452.
ILEA A. Instituţii săteşti din comitalul Bihor în secolul al XVIII-lea
(L'in:-;titution rurale de la Comte du Bihor dans la XVIII-ieme
siecle). C VI, p. 61-73.
ILEA A. Lupta ţărănimii din Bihor împotriva asupririi sociale în a
doua jumătate a secolului ,al XVIII-lea (La lutte de la paysannerie
du comitat de Bihor dans la derniere moitie du XVIII-eme siecle
contre l'oppresion sociale). C VII, p. 133-145.
ILEA A., POPOVICI I. Fierăria de la Vaşcău 'În prima jumătate a
secolului al XVIII-iea (La manufacture de fer de Vaşcău dans la
premiere moitie du XVIII-e siecle). C III, p. 199-217.
IONIŢĂ I. Unele probleme privind populaţia autohtonă din Moldova
în secolele II-V e.n. (Problemes concernant la population de la
Moldavie durant ,Ies ne-ve sie-ele de n.e.). C II, p. 183-198.
IUHAS D. Satul Sîntandrei ,(Contribuţii monografice). C VIII,
p.493-519.
KOVACS I., CORDOŞ N. Un memoriu din anul 1870 al comunelor
din scaunele filiale Sălişte şi Tălmaciu (Eine bitschrift der den
stilhlen Sălişte und Tălmaciu angehorenden gemeinden aus dem
Jahre 1870). C IX, p. 427-449.
LAZĂR E. Românii din America în sprijinul luptei poporului nostru
pentru unitate naţională (Rumanen aus Amerika fordern den
Kamph unseres volkes fur nationale einheit). C X, p. 633-648.
LAZJN GH., NEMET/ I. Descoperiri dacice din sec. II-IV e.n. în
zona Carei (Dakische funde aus dem II.-IV. J,ahrundert in der
zone von Carei). C II, p. 199-213.
LENGHEL I. Incunabulele bibliotecii judeţene Oradea, C V,
p. 137-144.
MARINESCU I. Acţiunile marilor unităţi române şi sovietice pentru
eliberarea Ţării Crişurilor, în perioada septembrie-octombrie 1944
(Die Handlungen der groseren rumănischen und sowjetischen
Einheiten fur die Befreiung Ţării Crişurilor in September-October
1944). C III, p. 267-282.
MARINESCU I. Documente privind activitatea patrioţilor orădeni,
în ,lunile septembrie-octombrie 1944 (Documents about the pathttps://biblioteca-digitala.ro
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riots'activity in Oradea in course of the monts September and October 1944). C IV, p. 333-345.
203. MARINESCU I. Expoziţii temporare. C IX, p. 870-871.
204. MARINESCU I. Operaţiunile militare din toamna anului 1944, întreprinse în Bihor de diviziile române 3 vînători de munte şi „Tudor
Vladimirescu". C VII, p. 265-276.
205. MARINESCU FL. Cercetările de la Polovragi (1969-1971) (Les fouilles de Polovragi (1969-1971). C II, p. 79-95.
206. MAXIM V. Contribuţii la geografia istorică a comitatului Bihor în a
doua jumătate a sec. al XVI-lea (Contributions a la geographie
historique du Departement de Bihor, dans la derniere moitie du
XVI-eme siecle) C V, ,p. 87-102.
207. MALINAŞ C. Bihorul .şi colaboratorii bihoreni în prima enciclopedie
română, tipărită de „Astra" (1895-1904) (Le Departament de
Bihor et ses collaborateurs a la premiere encyclopedie roumaine,
edite par Astra (1895-1904). C IX, p. 567-588.
208. MALINAŞ C. Consideraţii pe marginea unor cataloage de carte
veche românească. C X, p. 679-688.
209. MALINAŞ C. Elena Rodica Colta, Circulaţia tipăriturilor vechi româneşti în secolul al XVIII-lea în comitatele Arad şi Zarand, în
Ziridava (Editura Muzeului judeţean Arad, X, 1978). C IX,
p. 833-834.
210. MALINAŞ C. ,,Oameni din Bihor-momente, instituţii, personalităţi"
(Sesiune de comunicări). C IX, p. 823-825.
211. MALINAŞ C. Viorel Faur, Societatea de lectură din Oradea
(1852-1875) {Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1978).
C. IX, p. 834-835.
212. MARCHITAN L. Vestigii arheologice ulterioare veacului al IV-iea
descoperite pe cursul mijlociu al Mureşului (Vestiges posterieurs
au IV-e siecle de n.e. decouverts sur le cours moyen du Mureş).
C IV, p. 33-37.
213. MÂNDREA I. Date privind mişcarea muncitorească şi socialistă
din Braşov în primul deceniu al secolului al XX-lea. Crearea organizaţiei
loooale a secţiei române ~ocial-democrate (1908)
(Beitrăge zur kenntnis der arbeiterbewegung in Braşov zu beginn
des 20. Jahrunderts. Die grundung der lokalen Rumănischen sektion der sotialdeimokratischen partei (1908). C IX, p. 203-306.
214. MÂNDREA I. Participarea feroviarilor din Braşov la greva generală
a lucrători·lor de la căile ferate din Transilvania, din apri:ie 1904.
C VIII, p. 599-606.
215. MÂNDREA I., MÂNDREA E. Tineretul revoluţionar braşovean în
marile bătălii de clasă din anii crizei economice (1~29-1933)
(La jeunesse revolutionnaire de Br.aş.ov dans Ies grandes batailles
de classe pendant la grande crise (1929-1933). C X, p. 259-271.
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216. MIHAILESCU V. Porţile Transilvaniei (Die Tore Siebenblirgens).
CI ,p. 9-14.
217. MIHOC B. Acti\·itatea Muzeului memorial „Iosif Vulcan" din Oradea pe anul 1979. C X, p. 745-746.
218. MIHOC B. Aplicarea reformei ngrare din 1921 în oraşul Or<:dea.
C X, p. 653-677.
219. MIHOC B. Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 în plasa
Beiuş, jud. Bihor (Peasan ts' discon ten ts in connection wi th the
application of the agrarian reform form 1921, in the nm1l district
,,Beiuş" district of Bihor). C X, p. 211-258.
220. MIHOC B. Date cu privire la activitatea maramureşenilor pentru
sprijinirea războiului de independenţă {1877-1878) (Sur l'activite
des habitans de Maramureş pour appuyer la guerre d'independance (1877-1878). C VII, p. 461-467.
221. MIHOC B. Date despre adunările generale ale „Astrei" din 1969
(Şomcuta Mare) şi 1903 (Baia Mare) (Quelques donnes sur Ies
assemblees genernles d'Astra en 1869 et 1903). C VIII, p. 365--115.
222. MIHOC B. Un litigiu de expropiere între exploatarea minieră Rodna
Veche şi localităţile Feldru, Năsăud, Rodna-Veche şi Singeorz-Băi
(1934-1936) {Un litige d'expropriation entre l'exploatation miniere
Rod na Veche et Ies locali tes Feldru, Năsăud, Rodna-Veche et Sîngeorz-Băi (1934-1936). C VIII, p. 629-634.
223. MIHOC B. Unele aspecte privind prezenţa elevilor români şi studiul
limbii române în gitmnaziul din Baia Mare (1798-1891) (Quelque
aspects sur la presence des eleves roumains et de l'etude de la lanque roumaine dans le gymnase de Baia Mare (1798-1891). C VIII,
p. 555-564.
224. MIHOC B. Vasile Lucaciu, militant pentru realizarea statului naţio
nal unitar român. Contribuţii documentare {Dr. Vasile lucaciu, militant pour la formation de .l'etat national unitaire roumaine. Contributions documentaires). C IX, p. 451-539.
225. MITREA I. Noi descoperiri arheologice din Moldova aparţinînd culturii Dridu (Nouvelles decouvertes archeologiques de Moldavie
appartenant a la culture Dridu). C IV, p. 73-87.
226. MORARIU T., ONIŞOR T. Spălarea aurului din nisipurile aluvionare
în Carpaţii Occidentali (Die Goldwăsche des Schwenmmsandes in
den Westkarpaten). C I, p. 15-32.
227. MOZA I. Frămintări ţărăneşti în Bihor în timpul răscoalei lui Horea.
C VIII, p. 537-547.
228. MUDURA GH. Conscrierile urbariale ale domeniului de Vaşcău
(1772-1848), elemente de demografie şi structură sociala (The land
conscriptions of the Vaşcău estate (1772-1848). The demografic
and social structure elements). C VIII, p. 139-158.
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229. NANĂSI Z. Descoperiri în necropola celtică de la Curtuişeni (In
Keltische Graberfeld ·von Curtuişeni Gefundeden Materialen).
C III, p. 29-45.
230. NANASI Z. Repertoriul obiectelor de bronz din Muzeul de istorie de
la Săcuieni (Repertoire des objects de bronze du muse historique
de Săcuieni). C IV, p. 177-190.
231. NAZADT O. Dezvoltarea judeţului Bihor între Congresele al IX-lea
şi al XI-lea ale P.C.R. C VI, p. 171-205.
232. NEAMTU G. Activitatea lui Alexandru Roman ca membru al Academi~i Române {L'activite d'Alexandru Roman et tant que membre
de !'Academie Roumaine). C IX, p. 271-292.
233. NEAMŢU G. Ecaterina Varga în istoriografia românească (Ecaterina
Varga dans l'historiographie roumaine). C X, p. 115-144.
234. OPREA M. * * * Cronici turceşti privind ţările române Sec. XV I I începutul sec. XVIII (Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1974:).
C V, p. 287-288.
235. ORDENTLICH I. Aspecte privind cultura Otomani (Aspects concerning the culture Otomani). C. IV, p. 135-151.
236. ORDENTLICH I., CHIDIOŞAN N. Cărucioare miniatură din lut aparţinînd culturii Otomani (epoca bronzului) de pe teritoriul României. C V, p. 27-44.
237. PAINA I. M. Cîteva aspecte ale istoriei ştiinţei în paginile revistei
,,Familia" 1(1865-1906). C VIII, p. 571-573.
238. PAVEL A. Museum {nr. 2-3/1977). C VIII, p. 645-651.
239. PAVEL T. Strădanii şcolare româneşti pe teritoriul Sălajului în perioada 1849-1867 (Romanian school efforts on the Sălaj territory
in the period 1849-1867). C I, p. 55-66.
240. PÂRVAN V. Românii în Cronica notarului Anonym al regelui Bela
(Manusoris publicat de S. Dumitraşcu). C VII, p. 277-327.
241. PETOLESCU C. Aurelius Victor, De Caesaribus, 41, 48. C IV,
p. 29-31.
242. POPA AT. Copişti şi manuscrise din Bihor în secolele al XVII-lea
şi al XVIII-lea. C IX, p. 323-336.
243. POPA I. Acţiuni revendicative aile muncitorilor din Anina între anii
1934-1937 (Actions revendicatives des ouvries d'Anina entre Ies
annees 1934-1937). C VII, p. 491-494.
244. POPA I. Aspecte ale emigrării şomerilor cărăşeni în primii ani ai
crizei economice (1929-1931) (Aspects de l'emigration des châmeurs de Caraş dans Ies premieres annees de la ,crise economique
(1929-1931). C VI, p. 277-281.
245. POPA L. Corespondenţa inedită a lui Moise Grozea cu familia Mureşenilor (Moise Grozas bisiher unveroffentlichte Briefe an die Familie Mureşianu). C VII, p. 351-378.
246. POPA L., GHBRMAN M. Legăturile cărturarilor orădeni Dumitru
Sfura şi Iosif Vulcan cu Mureşenii. C VIII, p. 353-363.
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HAŞDEU T. Din corespondenţa secretă a ambasadorului
în România, în anul 1917 (Aus der geheimkorrespondenz
des Franzosischen gesandten in Rumănien in Jahre 1917). C IX,
p. 789-794.
POPA M. Contribuţii documentare la o monografie G. Bogdan-Duică.
Relaţiile sale cu poeta bihoreană Lucreţia Suciu. C IX, p. 541-566.
POPA M. Contribuţii la activitatea social-politică şi literară a lui
T. Cipariu. C VIII, p. 339-351.
POPA M. Vechi orînduieli tipărite în româneşte în TransilYania.
Contribuţii la bibliografia românească yeche. C VII, p. 451-457.
POPESCU SP. R. Cu privire ,Ia numele topic bihorean Bulz (Of
the toponym „Bulz" in The district of Bihor). C IV, p. 349-351.
POPOVICI I. Aspecte din lupta proletariatului orădean împotrh·a
exploatării capitaliste (1934-1937) (Aspecte de la lutte de la
classe ouvriere d'Oradea contre l'exploatation capitaliste (19341937). C VII, p. 243-263.
POPOVICI I. Contribuţii privind situaţia maselor populare din Bihor
în perioada ocupaţiei horthyste (Beitrage liber die Lage der Volksmassen in Bihor in der zeit der Horthybesatzung). C X, p. 289---301.
POPOVICI I. Mişcarea muncitorească din Oradea (1928-1933)
(The working-clasa movement from Oradea (1928-1933). C. VIII,
p. 253-282.
PORŢEANU AL. Lupta revoluţionară a maselor populare din Bihor pentru unirea Transilvaniei cu România, C V, p. 185-243.
PREDA FL., DUPOI V. Figurine de lut antromorfe geto-dacice
descoperite în aşezarea de la Pietroasele-Gruiu Dării (Jud. Buzău)
(Getic-dacian anthropomorphous loarrn statuettes jiscovered in
the setlement of Pietroasele-Gruiu Dării (District of Buzău).
C IX, p. 77-87.
RACOVIŢAN M. Preocupări ale „Astrei" şi Academiei Române
pentru publicarea documentelor referitoare la istoria poporului
român (Das Bestreben der „Astra" und der Rumanischen Akademie, Dokumente zu veroffentlichen, die sich auf die Geschichte
des rumanischen Volkes beziehen). C VIII, p. 177-188.
RACOVIŢAN M., GIURA L. Comunitatea de viaţă economică a
naţiunii române premisă a desăvîrşirii unităţii politice (Die
Wirtschaftliohen Bi11Jdungen zwischen den rumănischen Lănden).
C IX, p. 307-321.
RANCA I. Protestul românilor din Zărand şi Chioar împotriva alipirii acestor teritorii la Ungaria în anul 1861 (La protestation des
roumains de Zârand et Chior contre l'annexion de ces territoires
a la Hongrie {'186,1). C VII, p. 329-34·9.
RîPA-BUICLIU D., ZMEU I., SAVIN V. Consideraţii bibliologice
privind prima carte de şah din România (Considerations bibliolo-

247. POPA L.,
Franţei

248.
249.
250.
251.
252.

253.

254.

255.
256.

257.

258.

259.

260.
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giques sur le premier livre des echecs de Roumanie). C VIII,
p. 549-553.
261. ROŞU L. T. Aşezarea dacică din ,,Dealul Viilor" de la Oradea (Eine
dakische Siedlung auf dem „Dealul Viilor" in Oradea). C II,
p. 115~119.
262. ROŞU L. T. O telegramă a lui Iaszi Oszk~tr către prefectul din
Arad (7 noiembrie 1918). C X, p. 649-651.
263. SAVA-IGNAT D. Ceramica neolitică pictată de pe ·valea Crişului
Repede (Die bemalte neolitische keramik aus dem Tal Crişul
Repede). C IV, p. 121-134.
264. SAVA-IGNAT D. Colecţia veche neolitică a Muzeului Ţării Crişuri
lor (I). C V, p. 9-14; (II). C. VI, p. 7-20.
265. SAVA-IGNAT D. Cronica activităţii .ştiinţifice a secţiei de istorie
pe anul 1973. C IV, p. 358-360.
266. SAVA-IGNAT D. Cronica activităţii .ştiinţifice a secţiei de istorie
pe anul 1974. C V, p. 289-294.
267. SA VA-IGNAT D. Cronica activităţii .ştiinţifice a secţiei de istorie
pe anul 1975. C VI, p. 303-307.
268. SAVA-IGNAT D. Cronica activităţii .ştiinţifice a secţiei de istorie
pe anul 1976. C VII, p. 525-530.
269. SAŞIANU AL. Cîteva descoperiri monetare romane imperiale în
Dacia romană. C V II, p. 42--424.
270. SAŞIANU AL. Medalionul roman de la Diosig. C VIII, p. 521-524.
271. SAŞIANU AL. Tehnologie şi artă monetară transilvăneană în sec.
XVII (Tehnologie et art monetaire en Transil vanie dans le
XVIII-eme siecle). C VI, p. 249-263.
272. SAŞIANU AL. Timotei Cipariu şi arta monetară. C. V, p. 265-266.
273. SCORPAN C. Continuitatea în Dobrogea şi problema unităţii culturii geto-dace (Die Kontinuităt und das Problem der getodakischen Kultureinheit in der Dobrogea). C II, p. 155-174.
274. STOIA L., STOIA M. Mărturii despre lupta pentru unitate naţio
nală a sodalilor sibieni (1867-1918) (Temoignages sur la lutte pour
unite nationale des ouvriers de Sibiu (1867-1914). C X, p. 145154.
275. SZEKELY Z. Contribuţii la problema stabilirii secuilor în sud-estul
Transilvaniei (Beitrăge fur Sekler-Fraze in Sud-est Transilvaniei). C IV, p. 89-99.
276. ŞORA GH. Aspecte din activitatea lui Vasile Goldiş la consolidarea şi dezvoltarea României (1918-1934), I, (Aus dem Wirken von
Vasile Goldiş um die Festigung und die Entwicklung Rumăniens
(1918-1934), I, C VI, p. 145-169; II, C VII, p. 205-242.
277. ŞORA GH. Contribuţii privitome la biografia lui Vasile Goldiş
(New contributions to Vasile Goldiş's biography). C IX, p. 207269.
1
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278.
279.

280.
281.
282.
283.

284.

285.
286.

287.
288.

289.
290.

291.

292.

ŞORA

GH. Din legăturile lui Titu Maiorescu cu scriitorii din Transilvania şi Banat (Des relations de Titu Maiorescu avec les ecrivains de Transylvanie et Banat), C X, p. 589-598.
ŞTEFANESCU B. Gărzile naţionale româneşti din Bihor în lupta
pentru unirea Transilvaniei cu România (The Romanian nation::il
guards of Bihor in the struggle for Transylvania's union to Romania). C IX, p. 795-806.
ŞTEFANESCU B. L. Maior, Transilvania şi războiul pentru independenţă (1877-1878) (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977). C. VIII,
p. 641-642.
ŞTEF ANESCU B. Ion Cicală, Mişcarea muncitorească şi socialistă
din Transilvania (1901-1921) (Eklitura Politică, Bucureşti, 1976).
C VII, p. 518-520.
ŞTEFANESCU B. O Matichescu, Opinia publică internaţionalc'î
despre Dictatul de la Viena {Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975).
C VI, p. 300-302.
ŞTEFANESCU B. Presa românească interbelică din Oradea despre
unirea din 1918 (Relations de la presse roumaine parue entre Ies
deux guerres mondiales a Oradea sur l'union de 1918). C VIII,
p. 229-252.
ŞTEF ANESCU B. V. Faur, Războiul de independenţă şi ret:ista
„Familia" ,(Eklitura Comitetului de cultură şi educaţie socialistă al
judeţului Bihor, Oradea, 1977). C VIII, p. 643-645.
ŞTEFANESCU B. Vasile Goldiş, Scrieri social-politice şi literare
(Editura Facla, TimLşoara, 1976). C VII, p. 521-524.
ŞTEFANESCU L. Comerţul bucureştean în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Le commerce du Bucarest dans la deuxieme
moitie du XVIII-eme siecle). C. IX, p. 183-196.
TOTH I. Activitatea Muzeului memorial „Ady Endre" din Orudea
pe anul 1979. C X, p. 747-748.
URSULESCU N. Problema continuităţii în lumina unei interpretări
statistice a izvoarelor Hterare despre Dacia (Zur Frage der Kontinuităt im Lichte einer statistischen Interpretierung der schriftlichen Uiberlieferung bezilglich auf Dakien). C II, p. 175-182.
UZUM I. Bordeie prefeudale descoperite la Cornea ,(Mittelalterliche
wohngruben in Cornea). C IV, p. 39-46.
UZUM I., LAZAROVICI GH. Descoperiri arheologice prefeudale şi
feudale timpurii în zona superioară a Clisurii (Mittelalterliche
funde im oberen Clisura gebiet). C IV, p. 4 7-55.
VIFOR AL. * * * Centenarul Societăţii pentru crearea unui fond de
teatru român (Editura Comitetului pentru cultură .şi educaţie socialistă al judeţului Bihor, Oradea, 1972). C III, p. 324-325.
VIFOR AL. Cîteva consideraţii pe marginea volumului „Istoria
teatrului 'În România (1849-'1918)". C IV, p. 352-354.
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293. YLADESCU C., KONIG C. Figurile alegorice, mijloc de evocare a
atmosferei de epocă în principalele momente de glorie (An athmosphere evoking medium: the allegorical models). C. VIII, p. 653665.
294. VULPE R. Civilizaţia geto-dacă din Bazinul Siretului în cadrul marii
unităţi a Daciei . C X, p. 11-14.
295. \VINKLER I. Consideraţii despre moned.:1 „Koson" (Envngungen
uber die Munze „Koson"). C II, p. 37-43.
296. ZUH I. Valori ale bibliotecii Arany Janos din Salonta. C VIII,
p. 579-582.
ALEXANDRESCU D. A. : 1
BALTESCU M.: 2
BELADAN N.: 38
BERCIU I.: 3
BERINDEI O. I. : 4, 5, 6
BIZEREA FL. : 4 7
BLAJOVICI P. : 7
BLAJAN M. : 8, 9
BODEA I. GH. : 10, 11
BODOR A.: 12
BONA P. : 13, 68
BORCEA L. : 14, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
BORUGA E. : 27
BRATU I. : 28, 29
CALUŞER I. : 30, 31
CAPITANU V. : 32
CHIDIOŞAN N. : 33, 34, 35,
37, 38,108,236
CHIFOR I. : 41
CHINDRIŞ I. : 39
CHIRA I.: 40
CHIRILA E. : 41, 42, 43
CHISU I. : 44
CICÂ.LA I. : 45
COCIUBA P. : 46, 47
COMŞA M.: 48
CORDOŞ N. : 197
CORNEA L. : 49, 50, 51, 52,
54, 55, 56, 57, 58
COVACI V. : 59, 60, 61, 191
CUSTUREA G.: 62
DAICOVICIU C. : 63, 64
DAICOVICIU H. : 65
DAN P. M. : 66, 67

18,
107

36,

53,

DRECIN M. : 68, 69, 70, 71, 72
DUDAŞ FL. : 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
DUMITRAŞCU GH.: 85, 86
DUMITRAŞCU S. : 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
DUPOI V. : 256
EMODI I. : 114, 115, 116
FAUR V. : 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150
FENEŞAN C. : 151
FERENCZI G. : 152
FERENCZI I. : 152
FLEISZ I. : 153
FRUCHTER E. : 154
GAVRILUŢ I. : 155
GHERMAN M. : 246
GIURA L. : 156, 258
GIURAN A. V. : 150, 157
GIURAN I. AL. : 157
GLODARIU I. : 158
GORUN GH. : 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172,173,174, 175,
176, 177
GROZA L. : 178
GUDEA N. : 179
GYEMANT L. : 180, 181
HADNAGY A. : 109, 110
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HAŞDEU T.: 247
HÂRCA R. : 182
IANCU GH. : 183
IGNAT D. : 184, 185, 186,
188, 189, 190
ILEA A.: 191, 192, 193, 194
IONIŢA I. : 195
IUHAS D. : 196
JURCSAK T. : 191
KONIG C. : 293
KOVACS I.: 197
LAZAROVICI GH. : 290
LAZAR E. : 198
LAZIN GH. : 199
LENGHEL I. : 200
MARINESCU I. : 11, 150,
202, 203, 204
MARINESCU FL. : 205
MAXIM V. : 206
MAHARA GH. : 6
MALINAŞ C. : 1207, 208, 209,
211
MARCHITAN L. : 212
MÂNDREA I. : 213, 214, 215
MÂNDREA E. : 215
MIHAILESCU G. : 154
MIHAILESCU V. : 216
MIHOC B. : 217, 218, 219,
221,222,223,224
MITREA I. : 225
MOGA I.: 3
MOLNAR E. : 111
MORARIU T. : 226
MOZA I. : 227
MUDURA GH. : 191, 228
NANASI Z. : 229, 230
NAZADT O.: 231
NEAMŢU G. : 232, 233
NEMETI'I I. : 199
ONIŞOR T. : 226
OPREA M. : 234
ORDENTLICH I. : 36, 37, 112,
236
PAINA I. M. : 237
PANTEA A. : 44

187,

201,

210,

220,

235,

PAVEL A.: 238
PAVEL T. : 239
PÂRVAN V. : 2-10
PETOLESCU C. : 241
POPA AT. : 242
POPA I. : 2-13, 244
POPA L. : 245, 246, 247
POPA M. : 248, 249, 250
POPESCU SP. R. : 251
POPOV1CI I. : 149, 150, 194,
253, 254
PORŢEANU AL.: 255
PREDA FL. : 256
RACOVIŢAN M.: 257, 258
RANCA I. : 259
RIPA-BUICLIU D. : 260
ROŞUL. T. : 261, 262
SAVA-IGNAT D. : 263, 264,
266, 267, 268
SA VIN V. : 260
SAŞIANU AL. : 38, 113, 269,
271,272
SCORPAN C. : 273
SFÎRLEA T. : 31
STOIA L. : 27 4
STOTA M. : 27 4
STRATAN I. : 42
SZEKELY Z. : 275
ŞORA GH. : 276, 277, 278
ŞTEFANESCU B. : 279, 280,
282, 283. 284, 285
ŞTEF ANESCU L. : 286
TANASIU M.: 2
TAUTU N. : 43, 114
TOTH I. : 287
URSACHI V. : 32
URSULESCU N. : 288
UZUM I. : 289, 290
VIFOR AL. : 291, 292
VLADESCU C. : 293
VULPE R. : 294
WINKLER I. : 295
ZMEU I.: 260
ZUH I. : 296
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1 - Concomitent cu editarea anuarului, colectivul de redacţie a tipărit Biblioteca Crisia. Cele nouă numere din această serie conţin următoarele studii - care au
fost tipărite şi în cuprinsul anuarelor - , reproduse în 100 exemplare, cu copertă
separată: Biblioteca „Crisia":
I.: Vasile Pârvan, Românii în cronica notarului anonym al regelui Bela (publicată,
cu G postfaţă, de Sever Dumitraşcu). C VII, p. 278-3127.
]I.: Sever Dumitraşcu, Ceramică românească descoperită în Crişana. C VIII, p. 51111.
III.: Viorel Faur, Aspecte ale activităţii „Astrei" în Bihor
p. 4313-492, 5 65---570 şi 613:------1627.

(1861-1918).

C VIII,

1

IV.: Gheorghe I. Bodea, Ioan Marinescu, Din lupta populaţiei bihorene împotrira
ocupaţiei horthyste. C VIII, p. 28-3-3~1.
V.: Florian Dudaş, Contribuţii privind cartea românească veche în epoca luminilor,
C IX, p. 337-419.
VI.: Blaga Mihoc, Vasile Lucaciu, militant pentru realizarea statului naţional unitar
român (Contribuţii documentare). C IX, p. 451-539.
VII.: Viorel Faur, Ioan Marinescu, Valeriu A. Giuran, Documente şi memorii pri-

vind luptele pentru eliberarea Banatului şi Crişanei (august-octombrie 1944). C IX, p. 589-7120.
VIII.: Sever Dumitraşcu, Note privind descoperirile arheologice din Munţii Apuseni.
C X, p. 15-54.
IX.: Ana Ilea, Gheorghe Mudura, Veronica Covaci, Conscrierea domeniului
la anul 1721. C X, p. 353-452.

Beiuş

CRISIA: I-X (1971-1980). INDEX ALPHABETICUS

(Resume)

La faculte d'histoire-geographie de l'Institut Pedagogique d'Oradea a imprime,
en 1971, le premier tome de l'annuaire Crisia. La merne institution a edite aussi le
deuxieme tome (1972), la publication de ce periodique scientifique etant assume par
la section d'histoire du Musee du Pays des Criş d'Oradea. Sous l'egide du Comite
de culture et education socialiste du district de Bihor et dans l'edition du Musee
du Pays de Criş, ont paru. donc, les numeros III (1973)-X (1980) de l'annuaire
d'Oradea. L'auteur publie l'index alphabetique de ces dix tomes (1971-11980) de
Crisia, mettant a la disposition des chercheurs un utile instrument d'information.
Au cas ou certaines etudes et articles ont des resumes en langues etrangeres, les
traductions de leurs titres sont reproduites a chaque position.

CRISIA: I-X (1971-1980). INDEX ALPHABETICUS

The Faculty of history-geo-graphy of the Pedagogica! Institute of Oradea has
issued the first volume of the Crisia annual, in 1971. The some institution has' also
published the second volume (1972); later on the publication of this scientific periodica! journal has been taken over by the history section of „Muzeul Ţării Criş: 1rilor"
of Oradea. Therefore, the IIIid (1973) and Xth (1980) numbres of the Oradea annual
have been brougt out under the care of the Cultural Comittee and Socialist Educahttps://biblioteca-digitala.ro
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tion of Bihor district ancl in thc edition of „Muzeul Ţării Crişurilor". The autor ha~
publishcd the a1phabetic index of the tenth volumes (1971-1980) of thc ,,Crisia•·.
offering a useful sourcc of information material to research workcrs. In the casc
of some studies and articlcs which have summaries în foreign languages, thcse have
been inserted ;ind the titlcs havc also been translatcd, at each position.

KPHCHA: I-X (19n-1980). An<I>ABHTHbIPI YKA3ATEJib
( Pc310;.,ie)

HcrnpHKO-reorpaqrn11ecKHi'i cpaKyJibTeT ne.nHIICTHTyTa B Opa.nHH HanellaTa.1 s 1971 r. nepBbtu TOM e)l{ero.nHHKa Kpucua. To )l{e yqpe)l{.ne1rne HJ.na.10 H BTOpou T0J\1 ( 1972 r), a n0T0M H3,UaHHe 3T0ro naylIH0ro )l{ypHaJJa
craJio ocymecTBJIHTbrn ceKUHeH HCTopHH MyJeH ll3pHH KpHwypHJJop B
Opa.UHH. EHxop H B HJ.UaHHH MyJeH ll3pHH KpttwypttJJop noHBHJJHCb, c.1e.n.osaTeJibH0, .M III (1973)-X (198'J) opa.n.HHCKoro e)l{ero.nHnKa. Asrop
ny6JIHKyeT aAcpaBUTHblU yKa3aTeAb .necHTH T0M0B ( 1971-1980) Kpucuu,
npe!!.OCTaBJIHH TaKHM o6pa30M HCCJJe.nosaTeJJHM noJie3Hbllf HCT0lIHHK HHcpopMaUHH. TTpn HaJIHlIHH y HeK0T0pblX HCCJJepoBaHHH H CTaTeH pe3l0Me Ha
HHOCTpaHHblX H3bIKax socnp0H3B0,UHTCH B Ka)KJI.011 no3HUHH nepeB0,Ubl HX
3ar.ria1rni'1.

„CRISIA I-X". ALPHABETISCHER INDEX
(Zusammenfassung)

1971 hatte die Geschichte-Geographie Fakultăt des Peda,gogischen Instituts aus
Oradea (Grofiwardein) den ersten Band des Jahrbuches „Crisia" heraungegeben.
Der nachste folgte 1972 wăhrend die folgenden Bande (III. 1973'-X. 1980) von Geschichteabteilung des Museums „Ţării Crişurilor" betreut \vurden. Duroh die Veroffentlichung des Index der 10 Bande wird dem Forscher ein Wertvolles Arbeitsim;trumment zur Verfiigung gestellt. Bei der Studie, die auch eine Zusammmenfassung in einer fremden Sprache hat, wird die5es bei dem betreffenden Studien
angegeben.
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Crisia III (1973)
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Crfsfa IV (1974)
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Crisia V (1975)
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Viorel Faur

Crisia VI (1976)
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Crisia: 1971-1980. Index alphabeticus
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Crisia VIII (1978)
https://biblioteca-digitala.ro

Crisia: 1971-1980. Index alphabetkus

Crisia IX (1979)
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Biblioteca „Crisia" I (1977)
https://biblioteca-digitala.ro

;35

Crisia: 1971

~. ;

1980. Index alphaheticus

t,1\.d( I iMP•

,._f(

793

SIJft ~Q;l: ',,,,~~ i.i\

.c

1iuorb,.A .

t~!A

HI

VIOREL -AUR

ASPECTE ALE -ACTIVITAŢU uASTRE!' (
ÎN BIHO
.
(1861~ 1918)
'

l

J

1

i

l

l

;r,

~'

'.'
)

Biblioteca „Crisia" III (1978)
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lntreprinderea

Poligrafică „C1•işana",

Oradea, corn. 171 80.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

